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Britai Nuskandino 5 Italijos Laivus
U. S., britų
INSINUACIJOS.
Lietuviškieji komunis t a i aviacija atvyko
pradėjo kampaniją ne tik
prieš prok. Biddle, bet ir Kinijon
prieš valstybės sekr. Hull,
Jon. Vaiva

dėl pastarojo pasisakymo
apie Suomiją.
Aišku, komunistai, kaip
paprastai, nedrįsta viešai
pasisakyti, bet jie puola
sekr. Hull netiesioginėmis
insinuacijomis, būk, “griež
ti ašies priešai tą Hullo at
siliepimą (apie Suomiją)
tiesiog pavadino ‘naiviu’.”
“GRIEŽTI AŠIES
PRIEŠAI.”

Kas tie “griežti ašies”
priešai “Vilnis” savo pusla
piuose nepaaiškina, bet
kiekvienam iš ankstesnių
“Vilnies” pareiškimų aišku,
jog tie “griežtieji priešai”
yra ne kas kitas kaip komu
nistai ir jų bendrai.
Vadinas, sekr. Hull Pruseikai ir Co. yra naivus se
nelis, kuris ne taip dar se
nai “Vilnies” ponams buvo
“kapitalistų bernas” norįs
įvelti Ameriką į karą. Taigi
tokiu būdu lietuviškieji ko
munistai remia šio krašto
vyriausybę, šio krašto pas
tangas laimėti. Stebėtina,
kad niekinant paskirus vy
riausybės narius gaiima rem
ti vyriausybės visumą. Ta-.
. . ...
,
. .. čiau tai, aišku, komunistine

'Commandos' viršininkas

Centrinėj Viduržemio jūroj
nuskandino italų destrojerį
Laivai gabeno reikmenis, sprogstamą
sias medžiagas Afrikos frontan

Londonas, birželio 9 d.—
Amerikos ir britų aviacijos
daliniai atvyko Kinijon., pra
neša Reuters iš Chungkingo.

Londonas, birželio 9 d.—]
Anglijos admiralitetas šiandie paskelbė, jog britų sub
marinas Turbulent nuskan-

Chungkingas, birželio 9d.
— Kinų kariuomenės atsto
vas šiandie pareiškė, jog po
trijų dienų kovos sunaikinta
japonų kariuomenė, kuri huvo įsiveržusi į Chuchien
miestą.

Naciams nevyksta
prie Sevastopolio

Kinai pilnai valdo Chu("Draugu” Acme teiepnotrt.
Lordas Louis Mountbatten (dešinėje), britų “commandos” vadas, stebi žygiuojančias
shien, bet karo sluogsniai
įspėja, jog Kinijai tebegre- tris amerikiečių divizijas Fort Jackson, S. C. Kairėje yra fieldmaršalas Sir John Dili,
sia rimtas pavojus.
britų karinės misijos Amerikoje pirmininkas, ir gen. G. C. Marshall, U. S. kariuome
Tačiau bendrai Kinijoje nės štabo viršininkas.
japonų žygiavimas sulaiky
tas ir vyksta labai palengva.

Maskva, birželio 9 d. —
Šiandie pranešama, jog štur
muoja sovietų laivyno bazę
Sevastopolį, Kryme, nacių
kariuomenė, tankai ir orlai
viai sulaikyti.

dino vieną italų destrojerį,
tris vidutinio dydžio reikmemenų laivus ir mažą preky
binį laivą centrinėj Vidur
žemio jūroj. Destrojeris bu
vo vienas dviejų lydėjusių
sunkiai prikrautus reikmenų
laivus.
Admiraliteto komunikatas
skelbia, jog “Turbulent atar
kavo ir nuskandino ne tik
du reikmenų laivus, bet ir
vieną destrojerį.
Trečiasis prekybinis laivas
nuskandintas iš kitos laivų
grupės. Mažasis prekybinis
laivas buvo prikrautas sprog

Sovietų informacijų biu
ras paskelbė, jog sekmadie
nį rusų orlaiviai nuskandino Japonų submarinai
tris nacių sargybinius laivus
stamomis medžiagomis.
Londor/is, birželio 9 d.— šimtus mylių.
New Yorkas, birželio 9 d.
ir sužalojo tris kitus priešo prie Madagaskaro
Washingtonas,
birželio
9
Pereitą
naktį
didelės
britų
Bomt/irduota
industrinis
— Viceprezidentas Wallace
laivus.
Capetown, Pietų Afrika,
d.
—
Šiandie
paaiškėjo,
jog
bombanešių
pajėgos
numetė
Ruhro
kraštas,
Dieppe
do

šiandie pareiškė, jog Ameri
Kalinino fronte naciai pra birželio 9 d.—Britų laivyno
ką “Viešpats parinko” su bombų Hitlerio valdomuose kai ir geležinkeliai ir aero laivynas planuoja iki kitų
vedę tankų palaikomą ata administracija šiandie pąskurti tai “ką Europa ir Af kraštuose. Atakos apėmė dromai Prancūzijoj ir Olan metų liepos mėnesio pasta
ką, bet buvę atmušti iri kelbė, jog prie pietrytinių
dijoj,
. - i '
---- — tyti penkiasdešimt vieną
rika ir Azija sveikins kaipo
submariną ir kitais metais jiems padaryta žymių nuos- Afrikos pakraščių nuskan
savo skaisčiausiomis vilti
Atakos Iš Amerikos.
septyniasdešimt šešis sub- tuolių: žuvo 500 kareivių ir dinta trys prekybiniai lai
mis.”
Aviacijos viršininkas Har- marinus.
,
suimta nemažas kiekis karo vai.
Londonas. — Amerikos ris davė suprasti, jog netru
Pasak viceprezidento, APaskutiniuoju laiku Ame- reikmenų.
Tuo tarpu vakar Vichy ra
ir Anglijos aviacijos dali kus kas naktį Vokietiją gali1 rįkos laivyno pajėgomis pamerikos indėlis pasaulio kul
dio
paskelbė, jog submari
Berlynas Apie Atakas.
niai atvyko Kinijon, kai bombarduoti
tūroj bus tik tada pilnas.
apie 10,000 skirta milžiniškos sumos pinai nuskandino tris preky
Berlynas, birželio 9 d. —
Chungkingas pa s k e 1 b ė, bombanešių ir jog daugelis nigų, kad greitu laiku būtų
kai
kas
dešimtas
palaulio
binius laivus prie Portugali
„
jog iš Chushien japonai jų gali atskristi iš Amerikos galima padvigubinti esamas Nacių radio paskelbė karo
žmogus
galės
skaityti
ir
ra

jos Mozambiko. Pereitą sa
gudrybė.
su milžinišku kiekiu bombų. laivyno pajėgas.
išvyti.
vadovybės pranešimą, jog
šyti, kai visi pasaulio vaikai
vaitę japonai buvo paskelbę,
Jis pareiškė, jog iki šiol,
vokiečių pėstininkai, pade
bus sotūs, kai civilizacija
Londonas.—Britų avia
jog jų submarinai veikia
TAIP NESENAI.
dami tankų, sunkiosios ar
pasieks tokio laipsnio, kad
cijos milžiniškos pajėgos nežiūrint milžiniškų atiakų
Madagaskaro
vandenyse.
Kaip staiga keičiasi lai žmogus žmogum galėtų pa
tilerijos
ir
aviacijos,
puolė
Koelne
ir
Essene,
dar
neišNdiljdS
KČHlkiliyS
—
’
•.i
. V**.
tebebombarduoja. Vokieti
kas! Kaip staiga keičiasi sitikėti.
keletą fortifikacijų aukštu
ją
tav. 24 Ortais.
Hl,,erlS VOkieCIBmS
laimėjimai!
moje, netoli nuo SevastopoKaro metu jau
Londonas.
—
Britų
admi

Dar taip, rodos, nesenai
Berlynas,
birželio
9
d.
—
t
lio
ir
paskui
atmušė
kontraBerlynas, birželio 9 d. —
ralitetas paskelbė, jog nu
Amerika liūdėjo. Taip nese mas. Mes didžiąją kovos da
Nacių
radio paskelbė karo Laidotuvių metu Hitleris j takas, kuriomis rusai norė- žuvo 43,675 britai
skandinta penki italų lai
nai Amerika pralaimėjimų lį laimėjom.
vadovybės pranešimą, jog Heydrichą pavadino “dar *ję tvirtumas atsiimti.
Londonas, birželio 9 d.—
vai. •
slegiama žvelgė ateitin. Tai
vienu
mūsų
kankiniu.
”
Tuo
vakar pašauta dvidešimt ke
Kiti vokiečių pranešimai House of Commons posėdy
buvo prieš šešis mėnesius. KOVA NEBAIGTA.
pačiu laiku Heinrich Himm- skelbia, jog stiprios aviaci je paskelbta, jog per du ka
Maskva. — Rusija skel- turi britų orlaiviai.
Tada Amerika dar tik bu Tačiau kovos dar nebaig
jog vokiečių nuolati-. gje orlaiviai, pasak nacių, leris pabrėžė, jog “yra mūsų jos pajėgos pradėjusios nau ro metus Anglijoje žuvo
tos.
Pareikalaus
jos
iš
mū

vo netikėtai klastos priblok
nės atakos prie Sevasto žuvę atakose vakarinėj Vo .šventa pareiga atkeršyti” už jas atakas ant Sevastopolio. 43,675 civiliai asmenys ir
šta ir pasiryžo dėti visas sų daug darbo ir daug pas
polio nesėkmingos.
kietijoj ir okupuotose teri Bohemijos ir Moravijos “pro Sukelta gaisrų visam miesto 50,346 civiliai asmenys su
pastangas, kad už savo žu tangų. Mes negalime didžių
lektoriaus” mirtį.
žeisti.
pajūryj.
Libija—Laisvieji pran torijose. Atakose žuvęs skai •
vusius sūnus atsilygintų ir jų laimėjimų pavėsyje ra
(Heydrichas mirė pereitą
cūzai sėkmingai atlaikė čius civilių gyventojų ir pa
Šis skaičius apima civi
miai ilsėtis. Amerika pradė
sau laisvę užtikrintų.
daryta
nuostolių.
savaitę
ir
iki
šiol
už
jo
mir

nacių
atakas
Libijos
dy

lius gyvenojus tarp rugpiujo į laimėjimą pastoviai
Prancūzai
atlaikė
tį sušaudyta 234 čekai).
kumoje.
čio mėn. 9 d., 1939 ir rug
kopti ir kiekvieno piliečio
t
PAGALIAU.
Himmleris taip pat pabrė naciu atakas
piūčio mėn. 2 d., 1941. Į šį
švenčiausia pareiga, kad tas
Washingtonas.—Laivy Naciai uždraudė
Mes tikėjom Amerikos
žė, jog Heydrichas žinojęs
kopimas nė valandėlei nesu
skaičių neįeina civiliai gy
nas rengiasi statyti milži-<
_
,
ryžtingumu. Tikėjom jos
Kairo,
birželio
9
d.
—
Lais

stotų. Bet koks stabtelėji
1 prancūzams kraustytis apie antinacišką veikimą vieji prancūzai ir britai at ventojai žuvę jūrose.
neišsemiama galia ir jos
mas reiškia pražūti.
Londonas, birželio 9 d.— Čekoslovakijoj ir Ausrtijoj
žmonių troškimu būti lais
Berlynas.—Hitleris pa
ir jis “žinojo kaip juos pa mušė smarkias nacių atakas
vais. Mes, kaip ir kiekvienas
Mes turime įtempti kiekskelbė Heydrichą nacių Londono spauda šiandie pa
, ant mažos dykumos oazės Britai atakavo
skelbė, jog nacių karo vado šalinti.”
amerikietis, žinojom, kad to, vieną nervą, kiekvienas mū“kankiniu.”
Bir Hacheim.
vybė okupuotoje Prancūzi Laidotuvėse dalyvavo če
užteks, kad mes laimėtu- sų išgaliąs ir išteklius. Mes
Atakas pradėjo italų šar Tarauto bazę
joje, norėdama užbėgti bri kų protektorato prezidentas
mėm.
i turime būti kaip vienas žmoRoma, birželio 9 d. — Ro
vuotosios divizijos, kurioms
tų įspėjimui išsikraustyti dr. Emil Hačha ir jo visas!
Mūsų priešai to nežinojo.' gus ir turime tik vienokiu Antru kartu
pagalbon marš. Rommelis pa mos radio paskelbė karo va
prancūzams iš pajūrio, iš kabinetas.
Jie nesuprato laisvų žmonių,. laimėjimu gyventi—pilnuti- j
siuntė vokiečių šarvuotų da dovybės komunikatą, kuria
leido draudimą žmonėms iš
nes vergijoj užaugę jie ne niu Laimėjimu. Kiekvienas atakavo Sydney
me skelbiama, jog Italijds
linių.
Melbourne, birželio 9 d.— sikraustyti į kitas vietas.
galėjo suprasti, kad Laisvas lietuvis—nuo paprasto daPer kelias valandas tęsės pusiasalyje britai pravedė
žmogus moka ne tik laisve bininko dirbtuvėje, nuo ka- Cen. MacArthur štabo ko Laikraščiai rašo, jog na New Yorkas, birželio 9 d. i vokiečių ir britų bombane aviacijos atakas, kurių me
džiaugtis, bet ir už ją did- rio fronte iki senutės motu- munikatas šiandie paskelbė, ciai pasirengę laikyti visus —Atrodo, jog Japonijos vy šių kovos, bet britų komuni tu bombomis apmėtyta lai
žiausias aukas sudėti. Paga- lės—turi pasiryžti savo pra- jog priešo submkrinai antrą Parncūzijos pajūrio gyven riausybė nori parengti savo katas oficialiai paskelbė, jog vyno baaė Taranto, bet nuo
liau Coral jūrose ir plačia- j kaitų, savo krauju ir savo kartą apšaudė Sidney ir jo tojus įkaitais, kad jie nu žmones blogoms žinioms atakosI • atmuštos.
stoliai padaryta tik pakran
kentėtų dėl britų aviacijos apie kovas prie Midway sa
jam Pacifike prie Midway■ ašaromis išpirkti Amerikos priemiestį Newcastle.
tėje iškilus gaisrui.
Komunikato p&reišk imu,- atakų ar invazijos bandymų. los.
salos suprato Azijos salų Į laimėjimą. To iš mūsų lauKaro buletenis pareiškia,
Berlyno radio šiandie pa gali gauti žinių apie žuvimą
vaikai, kad amerikietis yra kia ši žemė, tai mūsų šven bombardavimas miestui ne- Tačiau britų sluogsniai
nepalaužiamas, jo valia plie ta pareiga mūsų žūvusiems padarė nuostolių. Pirmą) Londone pareiškia, kad bet skelbė Tokijo laikraščio ra svarbių karo laivų. Tačiau ’ jog sukeltieji gaisrai nebu
ninė ir jo pasiryžimas tik | sūnums, mylimiesiems ir bro kartą Sydney bombarduotas kokie vokiečių žygiai nesu- šinį, kuriame pažymima, jog rašinyje inekur nepasakyta vę dideli ir jie netrukus su
netrukus Japonijos žmonės [ nieko apie Midway kotas laikyti.
vakar
,
I ardysią sudarytų planų.
pralaimėjimuose užgnudina- liama
•

'

Amerikos paskyrimas

Britai atakavo Ruhro kraštą,
pajūrio vietas

KARO EIGA

• 1

t I .

nišką

kiekį

submarinų

U. S. planuoja 51
sabmariną į melus
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LIETUVOS TREMTINIŲ SOVIETŲ
RUSIJON VARDAI
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visuomet, dirbo už penkis
žmones. Tas vyras, ištikrų
jų privalėtų nors truputį
vavo. Buvo ir dš kitų mies daugiau savo sveikata rū
tų. Viso dalyvavo 18 kuni pintis. Net ir įsakymas sa
gų.
Dalyvavęs ko: “Mylėk artimą, kaip
' pats save...” Bet jis> kaip
Šis-tas iš "Amerikos" i tikras altruistas, myli kitus
daugiau už save.
Iš vietinių žymesnių vien
pikniko
genčių
piknike teko matyti
Philadelphia, Pa. — Ge
gužės 31 d. teko nuvykti į K. ir Em. Žemaičius ir J.
laikraščio “Amerika” pikni Kavaliauską su žmona.
ką Mykolaičio farmoje. Žmo
Pranešėjas
nių nebuvo tiek, kiek t kėtasi. Bet matės, kad pikni
For Victory...
kas nuostolio neturės, bet
U. S. DEFENSE
dar pusėtiną pelną. Į pikni
BONDS
ką buvo atvažiavęs ir “Amerikos” štabas su artimiau
STAMPS
siais bičiuliais brooklyniečiais.
W(JLK STUDI
Pikniko
“gaspadoriaus”
1945 VVest 35** Street
Prano Pūko vadovybėj pik
nike darbavos: kun. S. Rai
la, Jurgaitienė, Kundrotienė
A. Mažeikienė, O. Ungurai
tė, Birž'.etis, Kisielius, Brie
dis ir kiti, o K. Dryža, kaip

MUSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Vyskupo vizitacija

t

Kewanee, III. — Gegužės
(Tęsinys)
26 d. gerųjų katalikų širdy
7101 Miliauskaitė, Aldona
7140 Minetaitė, Janina
se ilgai bus minyna diena.
(Petras), 5.
' (Petras), 7.
Tą dieną vyskupas J. H.
7102 Miliauskienė, Koste 7141 Minetaitė, Reda
Schlarman aplankė šv. An
(Vincas), 30, housevvife, ree.; (Petras), 1.
tano lietuvių parapiją ir su
Dotnuva.
7142 Miniauskas,Vincas
teikė Sutvirtinimo Sakra
7103 Miliauskas, Zigmas (Vincas), 22, farmer, res.
mentą 18-kai asmenų. Labai
(Antanas), 5.
Marga va Ignškėhs.
7104 Miliauskas, Petras 7143Mmia iskienė, Aldomalonų įspūdį darė tas, kad,
(Jonas), born 1913, vvorker,! na (Motiejus), 20, seamspastangomis kun. S. J. Bart
res. Vilnius.
Į tress.
kaus ir seselių Domininko7105 Milienė, Koste, 50,
7144, Miniauskas, Stasys
nių, visi vaikučiai buvo tin
housevvife, res. Mankiškis (Vincas), born 1912, biacKkamai svarbiam įvykiui pri
smith,x res. Gr uzdžiai MikuGrinkiškis.
rengti.
7106 Milinis, Jurgis (Alek taičiai.
7145 Mineka, Afanasjevas
sas), 24, farmer, res. ManVyskupo sutikimas buvo
<Asendujus), 43, vvorker,
kiškis Grinkiškis.
gražus ir įspūdingas. Bažny
7107 Miliūnas, Jokūbas res. N. Vilnia.
čioje tvarka ir papuošimas
(Simas), 65, farmer, res.
7146 Miniševska, Sofija,
7181 Misevičienė, Stasė.
7196 Mitalas, Kazys (Jo- buvo toks, kokį tik galima
Liudvinavas.
42, employee, res. Vilnius.
7147 Mmkauskas, Zigmas 31, housevvife, res. Linkuva, nas), 42, employee, res. Vil- turėti. Altoriai darbščiųjų
7108 Miliunienė, Magda
moterėlių buvo papuošti gė
(Juozas), 17, student, res. 1 7182 Misiukevič enė, Mag- • nius.
lena (Tomas), 60, farmer.
dalena (Kazys), 24„ seams7197 Mitalienė, Barbora lėmis ir kitais galimais bū
7109 Miliūnas, Bronius Vilnius.
i (Jonas), 38, housevvife, res. dais.
7148 Miknevičius, Kazys tress, res. Kaunas.
(Jokūbas), 34, farmer.
7183
Misiukonis,
Jokūbas
Vilnius.
7110 Milius, Vincas, born (Vacius), 19, driver, res.
7198 Mitalaitė, Virginija
Už visą tvarką ir priren(Jonas), 30, tailor, res.
1905, army officer, res. Trakai Varmlai.
(Kazys),
14,
student.
Smilgiai
Kaišedorys.
gimą garbė priklauso klebo
Braškiai Sintautai.
7149 Mintaitė, Marija
7199 Mitalas, Vladas (Jus nui ir parapijonams. Net ir
7184 Misiukonienė, Bronė
7111 Milius, Pranas (Juo (Pranas), born 1913, nūn,
(Domas), 28, farmer.
tas), born 1894, employee, vyskupas pagyrė visus.
zas), farmer, res. Endziu- reą. Vilnius.
LIETUVIAI DAKTARAI
7185
Misiūnaitė,
Kleopat

res. Kaunas.
7150 Mintaučkienė, Mari
liai Viduklė.
Visi
vietos
kunigai
daly

TeL YARda 3146
7200 Mitalienė, Marija
7112 Milius, Kazys (Juo ja, 51, farmer, res. Mintauč- ra (Adomas), 20, vvaitress,
DR.
P.
ATKOČIŪNAS
res. Švenčionys.
(Juozas), born 1901, house
zas), 35, vvorker, res. Šiau kiai Kuktiškės.
DR. V. A, ŠIMKUS
DANTISTA8
7186
Misiūnaitė,
Pelagija
7151 Mintaučkis, Andrius,
liai.
vvife.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Adomas), 18, salesgirl, res.
1446 So. 49th Court, Cicero
7113
Miliušis, Baltrus 22, farmer.
WHOLESALE
(Bus
daugiau)
IR AKINIUS PRITAIKO
7152 Mintaučkytė, Bronė, Švenčionys.
Antradieniais, Ketvirtadieniais
(Juozas), 58, farmer, res.
ir
Penktadieniais
7187
Misiūnas,
Jonas
LIUUOR
20, housevvife.
Padubisys Žadvainiai.
__
1
744 VVest 35th Street
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
7153 Mintaučkis, Juozas, (Jonas), 80, farmer, res.
7114 Miliušienė, Marija
IŠTAIGA
Aš visą laiką nešiojau su
3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 1,1-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Radviliškis Daugelaičiai.
14, student.
(Vladas), 51, housevvife.
Pirmadieniais tik 2-4
Pirmadieniais, Trcčiudieniais
7188 Misiūnas, Alfonsas savimi sunkią melancholijos (
7154 Minutka, Petras, 34,
7115 Miliušis, Vladas (Bai
ir Šeštadieniais
šventadieniais 11-12.
Valandos: 3 — 8 popiet.
trus), 17, farmer.
assistant proffessor, res. (Petras), 28, driver, res. naštą. Gal aš tam neturė- i
Išx .'žiojame
Tel. CANai 5969
jau priežasties, bet aš ture-1
Ukmergė.
po vi 4
7116 Miliušis, Tadas (Bai Kaunas.
Chicago.
DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
7189 Misiūnas,
Petras jau širdį ir jausmus iš ku- Į
trus), 13, farmer,
7155
Minutkienė, Ona
(Antanas), 47, teacher, res. rių plaukė kančia ir ilgė- j
7117 Milkarienė, Marija, (Julius), 23, housevvife.
gydytojas nt chirurgas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ramygala.
7156 Minutkytė, Regina
REMKITE
75, housevvife, res. Lentve
2158 VVest Cermak Road
sys.
Puccini.
SENA
Ofisas ir Rezidencija:
7190 Misiūnienė, Teofilė
Ofiao fceL OANal 2845
(Petras), 9 months old.
ria.
LIETUVIŲ
Ofiao
vai:
2
—
4
ir
7
—
9
2155
VVest Cermak Road
DRAUGĄ.
7118 Milkauskas, Roma 7157 Mocovič.us, Jonas, (Jurgis), 47, housevvife, res.
Seredoj pagal sutartį.
N. KANTER, sav.
nas (Adomas), 48, emplo 40, dairyman, res. Linkuva. Ramygala.
OFISO VALANDOS
Bea.: 7004 So. Fairfield Aveane
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
MUTUAL LIQUOR CO.
yee, res. Vilnius.
i 7158 Mocovičienė, Stasė 7191 Miškinis, Antanas LIETUVIS DAKTARAS
Bea. foL: HKMlock 8150
7119 Milkevičienė, Mari-i (Jonas), 25, housevvife, res. (Karolis), 41, driver, res.
ANTRAS OFISAS
4797 So. Halsted St,
OPTOMETRISTAS
Tel. YABds 2246
Panevėžys.
ja, 70, housevvife, res. Lent- j Linkuva.
Pritaikina akinitu
2017 So. VVestern Ave.
Telefonas: BOUIjEVARU 0014
ataakomlngai ui
varis.
t
.' 7159 Mirmonienė, Albi- 7192 Miškinis, Andrius
TeL CANai 7171
DR. C. VEZELIS
(Adomas),
born
1906,
far

prieinamą
kainą.
7120 Milkeviči*"’.j, Irena, na (Jonas), born 1912, res.
Nuo 8 vaJL ryto iki 5 Vai. kasdien
DANTISTAS
mer, res. Rudnia Krokšliai.
35, housevvife, res. Lentva- Alytus.
4645 So. Ashland Avenue Ofiso Tel................ YiRginia 1886
DR. G. SERNER
JOS F. BUDRIK
ris.
] 7160 Mironas, Kazys, born 7193 Miškinytė, Marcelė
arti 47th Street
KBAUTUVBJE
7121 Milkis, Vladas (Bro-1,1913, policeman, res. Ma (Aleksandras), 22, farmer,
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS veL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
DR. AL. RAČKUS
Seredoj pagal sutartį.
res. Dalina Rudnia.
nius), 24, driver, res. šiau- žeikiai.
zo
25
metų
men
patyrimas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. Yards 1829 Telefonas: IIEMlock 5849
liai. *
i 7161 Mironienė, Zuzana 7194 Miškovskaitė, Bronė 3241 So. Halsted St.
Pritaiko Akinius.
4204 Archer Avenue
7122 Milkauskas, Zigmas (Kostas), born 1913, emplo- (Pranas), born 1913, nūn,
Telefonas;
Kreivas
Akis
DR.
PETER
T.
BRAZIS
res. Vilnius.
(Zigmas), born 1907, teach- yee, res. Mažeikiai.
LIGONIUS PRIIMA:
Ištaiso.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Calumet 4531
er, res. Vilnius.
7162 Mironaitė, Saulutė 7195 Mištauta, Mikas (Ig
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
6757
So.
VVestern
Ave.
nas), born 1913, employee,
7123 Milkauskas, Roma (Kazys), 9.
Trečiad.
ir Sekmad. tik susitarius.
3401 SO. HALSTED ST.
OFISO VALANDOS:
DML RADIO PATAISYMO
nas (Adomas), born 1895,
7163 Mironas, Antanas res. Kaunas.
kampas 34th St»
Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9
PASAUKITE:
employee, res. Vilnius.
(Zigmas), 70, farmer, res.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
DR. CHARLES SEGAL
Nedėliomia pagal sutartį
ADVOKATAS
VAROS 8088
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį
7124 Miloskienė, Apoloni Panemunis Puodiškiai.
GYDYTOJAS IR OHIRURGAfl
ja (Jonas), 38, housevvife,
7164 Mironas; Juozas
Telefonas CANAI 4796
4729 So. Ashland Ave.
res. Vilnius.
(Zigmas), 61, farmer, res. WHITNEY E. TARUTIS AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI DR. PETER J. BARTKUS
(2-troa lubos) .
7125 Milaševičienė, Leo Puodiškiai.
,
ADVOKATAS
Telefonas: HEMLOCK 0291.
Ofiao tel. VTRginia 0036
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TaL MIDuay 2880
Chicago, HL
narda, 45, vvorker, res. Vil 7165 Mironas, Romualdas
Centrinis Ofisas:
Reaidendjoe teL: BEVarly 8244
1913
So.
Halsted
St.
nius.
(J eronimas), 61, f armer,
DR. A. W. PRUSIS
OFISO VALANDOS:
3133 S. HALSTED ST.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Nuo
10
iki 12 vat ryto, nuo 2 iki I
7126
Milašius, Kazys res. Veseliškis Rokiškis.
. DR. T. DUNDULIS
ir pagal sutartį.
(Lietuvių Auditorijoje)
6924 So. VVestern Ave.
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:20 vai. vak.
Sekmadiesiais
taipgi
pagal
sutartį.
(Adolfas), 20, vvorker, res.
7166 Mironienė, Koste VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos GYDYTOJAS Ot CHIBUBGAS
Chicago, HL
Seluuad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.
Rea. telefonas SEEley 0434.
Kaunas.
(Antanas), 57, farmer.
valandos vakare.
OFISO
VALANDOS:
4157 Archer Avenue
7127, Miliunienė, Anelė
7167. Mironas, Jonas (Ro
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; TaL Cicero 1484
Telefonas CALamet 6877
DR. MAURICE KAHN
nuo 2:00 iki 5:00 vaL po piet ir.
Ofiso
vai:
1
—
3
ir
6
—
8:30
P.
R
(Kazys), 25, housevvife, res. mualdas), 28, farmer.
134 N. LA SALLE ST.
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare. >
DR. S. R. PALUTSIS
Trečiadieniais : pagal satartį.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Sudeikiai Daugailiai.
■ 7168 Mironas, Stasys (Ro Room 2014
TeL STAte 757?
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
7128 Milvidas, Albertas mualdas), 22, cadet.
4631 So. Ashland Avenue
Beg. 6968 Bo. Talman Ave.
ram pagal sutartį.
Kamp.
15tos gat. ir 49th CL
Bes.
TeL
GROvehUl
0617
Ofiso Tel.: Yards 0994
(Jurgis), born 1889, physi7169 Mironas, Vladas'
OFISO VALANDOS:
Tel OANal 6122
Res. Tel.: Kenwood 4300
cian, res. Kaunas.
■ (Antanas), 28, farmer, res. Stanislovas L Gross Office UL HBMlock 4648
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare,
7129 ’ Milvidienė, Stasė Veseliškis.
VALANDO8
ir pagal sutartį.
DR. BIEŽIS
DR. J. J. SIMONAITIS
ADVOKATAS
Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
(Juozas), born 1892, dentist,
7170 Mironienė, Bronė
Res. 1625 So. 50th Avenue Nedėliomia
uuo 10 ik. 12 vaL dienų.
buvusia
GYDYTOJAS
IB
CHIRURGAS
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS
tes. Kaunas.
. TaL Cicero 1484
(Bronius), 29, farmer, res.
Assistant State’s Attorney
of Cook County
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
7130 Milvidas, Kazys (Al-: Puodiškiai.
2201 West Cennak Rd.
TELEFONAI:
Dabar veda generalini teisių praktike
po antrašu:
Ketvirtad. ir Nedėliomia sositanu Valandos: 1—3 popiet ir 7—6 v. v
bertas), 16, student.
1 7171 Mironaitė, Ona (VIa
Office — HEMlock 5524
DR.
A.
JENKINS
REZIDENCIJA:
Emergency — call MIDvray 0001
One North La Saite St.
2423 VVest Marąuette Rd.
7131 Milvydas, Jonas1 das), 1.
(Lietuvis)
Bes. — HKMlock 1642.
0631 S. California Ave.
ROOM
1215
—
Tel.;
RAN.Mph
MM
(Česlovas), 32, jurist, res. • 7172 Mirauskas, Juozas, VALANDOS: nuo S ryto Ikt 5 v. vak.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TeL REPublic 7868
Matkaičiai Radviliškis.
į 45,
businessman, res. Lent- Praktikuoja visuose teismuose.
2500 VVest 63rd Street
DR. STRIKO
DR. ALBERT J. VALIBUS
TeL OANal 0267
Specializuoja krlmlnallSkuose srityse.
7132 Milvidienė, Karolina varis.
OFISO VALANDOS:
Bei. tel.: PROapect 6659
PHT8ICIAN AND SURGEON
PHYSICIAN AND SURGEON
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakara
(Vladas), 63, housevvife.
7173 Mirauskienė, JaniTaipgi pagal sutartį.
4645 So. Ashfend Avenue
OFISO VALANDOS:
7133 Milvidaitė, Sofija, na, 35, housewife, res. LentDR. P. Z. ZALATORIS
Ofiao telefonaa PROspeet 6737
Nuo
1
iki 3 ir nuo 6 iki 8 v. vak.
Būkit
Malonūs
OFISO
VALANDOS:
Namu telefonas VTRginia 2421
38.
1 varis.
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS
Nno
2
iki
4
ir
nco
6
iki
8
vaL
vak.
4 7134 Mincevičiutė, Ona, j 7174 Mirauskaitė, Barbo2408 VVest 63rd Street
SAVO AKIMS I
Rez. Tel. LAFayette 0094
Nedėliomis pagal sutartį.
1821
9o.
Halsted
Street
Tik
viena
pora
aklų
visam
gy

30, vvorker, res. Marijampo-' ra (Juozas), 11, student.
Office UL YABds 4787
venimui.
Saugokite Jas. leisdami
Ofiso Tel.: VAN BUREN 5709
lė.
1 7175 Mirauskas, Zbignius lkegzamlnuotl
Jas modernliklausla
Namų UL PROapect 1988
Realdencifa: 6600 So. Artesian Ava DR. EMILY V. KRUKAS
metodą, kuria regėjimo mokslas
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
7185 Minderis, Mykolas' (Juozas), 6.
gali sutelkti.
DR. A. F. NEMIRO, M.D.
GYDYTOJA IH CHIRURGAS
T«L YARda 6921.
6 iki 9 va), vakare.
85
METAI
PATYRIMO
(Jonas), 31, employee, Vil 7176 Mirskienė, Marija,
Bsa:
VHhroed
6199.'
4146 Archer Avenne
pririnkime akintų, kurie pašalina
PHYSICIAN ANIF SURGEON
nius.
born 1907, physician, res.
via* aklų įtempimą. ..
Ofiao Tel. LAFayette 3210
Harrifton-Crawford Medical Bldg.
Tei.: HEMLOCK 2061
DR.
A.
Ji
BERTASH
7136 Minderienė, Jadvy Vilnius.
523
SO. CRAVVFORD AVE.
Jeigu
Neatsiliepia
—
ga, 28, housewife.
7177 Mirskis, Viktoras, 3 Dr. John J: Šmotam
GYDYTOJAS Ot CHIRURGAS
(Pulaski Rd.)
gauk
KEDzie
2868
7137 Minderytė, Aldona1 7178 Misevičiutė, Emilija, Dr. J. J. Smetana. Jr. Ofiso vaLi ano 1-3; nno 6:30-8:30 DR. JOSEPH KELLA
Valandos
Nuo
10 iki 4, 7 iki 9 vak.
VALANDOS:
Sekmadieniais pagal sutartį
(Mikas), 9.
60, housewife, res. Betygala
DANTISTAS
OPTOMETRISTAI
756 VVest 35th Street
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak.
Rezidencija: WEBSTER HOTEL
7138 Minėtas, Petras (Juo
7179 Misevičius, Jonas, 1801 So. Ashland Avenue
6658
Se.
VVestern
Ave.
Trečiadieniais nuo 2 in 4 popiet 2150 IJncoln Park West
H-tos
zas), born 1902, employee, 40, employee, res. Linkuva, Telefonas:Kampas
NerUlinmia Pagal Rnaltarlmą
Kas bns Ištvermingas Iki
CANAL 0598. CMcagc
Rez. Tel.: DIVERSEY 6800
OFISO VALANDOS:
VALANDOS:
res. Batakiai.
I 7180 Misiukevičius, An- KssdlenOFISO
galui,
tas
bns
Išgelbėtas.
t:90 a. m. Iki 8:10 p. m.
Kasdien nuo'9:00 vai. ryto Iki 9:00
Trsdlad. Ir Mtad. 9:10 a. tt.
7139 Minetienė, Stefa, 28,, drius, 45, policeman, res.
vai. vaiki trečladlenlala nuo 9:9U
Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’
iki 7:09 p. m.
(Mat 10. 22).
housevvife.
' Kaunas.
ADV A.M E!) PHOTOGRAPHY
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ISTORINIS ĮVYKIS NEW PHILA LIETUVIŲ TARPE

Da broliukai kunigai ta pačia diena laikė
primicijas. Šios diecezijos istorijoj taip pat
pirmas įvykis.
Rami, tyki ir mažai kam
žinoma New Phila iškilo
švieson nepaprastu įvykiu.
Turbūt, Dievas pamilo šį ma
žą, ramų kampelį, suteik
damas jam nepaprastą lai
mę — susilaukti dviejų nau
jų kunigų. Sveikiname primicijantus: Stasį ir Joną
Lukšius! Jie ne tik “du bro
liukai kunigai”, bet dar ir
dvynukai! Šioj diecezijoje
pirmas toks įvykis, ir mums,
lietuviams, tenka toji garbė.
Džiaugėmės
belaukdami
primicijų aušros. Štai, ir iš
aušo Lauktoji diena. Subruz
dėjo visas miestelis ir gan
ankstokai žmonės būreliais
rinkos apie bažnytėlę.
Bertainis prieš astuonias
mokyklos jaunosios sodalietes ir trisdešimts aštuoni al
taristai sudarė garbės sar
gybos eilę nuo klebonijos iki
bažnytėlės durų. Prie jų pri
sidėjo nuotakėlė, nešanti
primicijų atmintį, ir jos pen
kios palydovės. Taip ir įlydėjo Si procesija kunigėlius
į puošniai parėdytą bažnytė
lę, kur žmonės jau laukė.

Primicijantams
įeinant,
mokyklos mergelių choras
majestotingai užgiedojo
Dom Gregory Jugl’o “Tu es
Sacerdos”. Kun. Jonas Luk
šys pirmas Laikė iškilmin
gas šv. Mišias. Diakonu bu
vo primicijantas kun. Sta
sys Lukšys, o subdiakonu
kun. J. Gtaudinskas. Per Mi
šias mergelės giedojo “Missa Brevis”, o per Offertorium visus jaudino gražioji
“Motin meldžiu atsiklaupęs”,
gi per Komuniją “Domina
Respice” ne vieną dvasioj
pakėlė į dangaua aukštybes.
Šv. Mišioms užsibaigus ir
procesijai išlydint garbin
guosius primicijantus, cho
ras užgiedojo Dom G. Hugle’o “Sanctorum Agmina”.

micijantams suteikus palai-'
minimą, visa parapija ir at
važiavusieji svečiai susirin
ko į pietus. Ir čia turėjome
kuo pasidžiaugti, p a s i d idžiuoti: puošni auditorija,
darbščios šeimininkės, ska
nūs pietūs, linksmutės pa
tarnautojos, prielankūs pa
rapijiečiai; žodžiu, visi iš
vien dirbo pagerbti naujai
įšvęstus kunigus. Kalbėto
jai, svečiai kunigai, sveiki
no, skatino, mokino ir viso
gero linkėjo mūs mylimiems
Lukšiukams.

Šis-tas iš Motinos
M. Cyrilės gyvenimo

Motina M. Cyrilė gimė
1859 m. rugpiūčio 27 dieną,
Pittston, Pa. Pasaulyje ji bu
vo vardu Elena Conway,
duktė Henriko Convvay ir
Minioms vos prasiskirsčius,
motinos Margaretos Shellue.
suskambo varpas, beskelbiąs
Pradžios ir aukštesnius
laiką rinktis antro broliuko
mokslus išėjo Šv. Jono aka
kunigo šv. Mišių aukai.
demijoje, Pittston, Pa. Vė
Ir vėl gatvė, bažnytkieliau vienerius metus ji mo
mis ir hažnyčia pilnutėlė
žmonių. Procesijai iškilmin
kytojavo pradžios valdžios
gai atlydint kun. Stanislo
mokykloje Pittstone.
vą didysis parapijos choras
1876 m. birželio 5 d. įsto
šventu nekantrumu visa
užgiedojo “Tu es Sacerdos”.
parapija laukė šios Lukšių jo į I. H. M. (Nekalčiausios
Primicijantui pirmą kartą
Jonuko ir Stasiuko dienų Marijos Širdies) vienuolyną,
laikant šv. Mišias asistavo
dienos. O jie patys kaip Šcranton, Pa. 1879 m. sudė
brolis Jonas ir kun. J. Gaudžiaugėsi jos sulaukę! Jų jo apžadus tapus profesore J
dinskas. Didysis choras, nors
brolis, Antanas Lukšys ir mokė 4 metus Šv. Juozapo i
narių skaičius nedidelis, bet
sesutės: Pranciška Sutkevi- pradžios mokykloje, Susųue-i
didelius darbus nuveikia. Ir
čienė, Karolina Stanionienė, hanna, Pa. Grįžus į Scranšia proga choras žavėjo atMargareta Gelčienė ir Sta- ton, Pa., 13 metų mokyto
silankusius.
siutė Kirtiklienė, koks jiems javo šv. Cecilijos aukštesPrimicijose dalyvavo ne buvo džiaugsmas matant nioje mokykloje. Mokytojau
mažai garbingų svečių: kun.; dvynukus brolelius jau ku dama sykiu ėjo ir generalės
kleb. K. Klevinskas, kun. nigais? O kur jau brolio ir ekonomės pareigas 6 metus.
kleb. P. Česna, kun. kleb. J. seserų vaikai? Jie, tiesa, Vėliau buvo paskirta 6 me
Karalius, kun. kleb. P. Moc taip neatjautė, bet visi dė tams Šv. Povilo mokyklos
kus, kun. kleb. J. šukevičius, dėms kunigėliams norėjo vyresniąją Green R i d g e,
kun. K. Rakauskas, kun. S. šiaip ar taip pagarbą iš Šcranton, Pa. 1902 m. buvo
Mažeika ir kun. A. Gečys.
reikšti. Tadgi Lukšių Anta išrinkta Motina Generale ir
Mūsų klebonas kun. S. Ma- nėlis su Vincentuku, Sutke- tas pareigas ėjo 12 metų.
suras, savo mylimiems pri- vičių Jurgutis ir Stanionių Po to 16 metų buvo vyres
micijantams pasakė iškal- Juozelis su Stasiuku tarna nioji ir Šv. Marijos of the
bingą ir pamokymais turi- vo abejoms iškilmingoms šv.' Mount parapijos mokyklos
ningą pamokslą. Pamoksli Mišioms. Gelčių Marytė ve ir mokyklos vedėja Mount
ninkas puikiai išvedė, kaip dė procesiją, o jos sesutė, Washington, Pittsburgh, Pa.
Dievas savo tarnybai renka- Ona Mariutė, vedė nuotakė- 1930 m. ėjo vyresniosios pa
si jaunuolius iš dvasiškijai lę su mažytėmis palydovė reigas Šv. Jono mokykloje,
prielankių šeimų. Gerojo mis. O ta nuotakėlė, Stanio-• Pittston, Pa. Nuo 1931 m.
Dievo rinktiniai, ne tik Luk- nytė Agnietutė, viliote pa- ! rugsėjo mėnesio buvo paskir
šiukai, bet bendrai visi, pa viliojo visų ne tik akį, bet į ta vesti Marywood semina
eina iš skaitlingų šeimynų. ir širdį. Ir antraeiliniai gi rijos aukštesniąją mokyklą,
Ištikrųjų, Dievas myli, bega minės nepasiliko privilegi Šcranton, kuriai sumaniai ir
lo myli Lukšių šeimyną. Pa joms nepažymėti: Sabaliaus pavyzdingai vadovavo iki
tarimuose ateičiai klebonas kų Jonelis ir Jucių Eugeni mirties.
Motina M. Cyrilei Seserys
ragino primicijantus tapti jus šv. Mišioms tarnavo. Va
karštais Marijos mylėtojais. siliauskų Eugenijus ir Sužie Kaaimierietės ir lietuviai bu
Tamsiai dienai jis juos pri dėliu Mykolas buvo ceremo vo arti širdies. Jei ne jos
rengė primindamas, kad gy nijų magistrais, viens pir uoli darbuotė, vargiai Sese
venimo šešėliai nekartą pri moms, kits antroms primi rų Kazimieriečių kongrega
cija būtų tuomet įsikūrusi.
dengs saulutę. Pasaulis vi cijoms.
žingeidžiai lauksime suži Lietuvos vyriausybė, įver
somis pastangomis stengsis
jų sielos ramybę sudrumsti. noti, į kokias parapijas, kle tindama Motinos Cyrilės mo
Kas kunigėliams bedaryti? bono pagalbininkais, kardi ralinę paramą, suteiktą jos
“Šauktis prie Marijos, nes nolas paskirs mūs mieste dukroms užjūryje, per Lie
nėra girdėta, kad ji maldau lio “du broliukus kunigus”. tuvos konsulą P. Žadeikį įjantį atstumtų neišklausius”. O dar žingeidžiau klausinė- teikė jai L. D. K. Gedimino
Po antrųjų šv. Mišių, pri- sime sužinoti, kada kunigė 3-čiojo laipsnio ordeną bir
liai sakysią pirmąjį pamoks želio 9 dieną 1933 m.
lą.
Aukščiausias ją laimino
Linkime primicijantams ilgu ir vaisingu gyvenimu —
Dievo ir Jo Motinėlės pagal leido sulaukti 83 metų. Ji
ba nuveikti milžiniškus dar kiekvieną dienos darbą ir
(Įsteigta 1889 m.).
bus Jo garbei
Vietinis žingsnį nuoširdžiai paauko

jo Jo garbei. Per nuopelnus
gyvenimo metus a. a. velio
nė daug pasidarbavo lietu
viškai visuomenei. Už tai esame mes jai giliai dėkingi
ir maldomis už jos brangią
sielą meldžiame Amžiną Mei
lę ir Geradarį suteikti jai
šventųjų garbės vainiką. X.

CLASSIFIED
HELP WANTEI»

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

A.

AUKŠČIAUSIOS ALGOS YRA MO
KAMOS KVALIFIKUOJANTIEMS.

“DRAUGAS” HELP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdolph »488-V48«

RUSSELL ELECTRIC CO.
340 West Huron Street
PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAVV
FILING WORKS

TOOL MAKERS
JIG BORERS
PRECISION DARBAI
KARO DARBAI — -TOP" ALGOS
Geriausia transportacija. Dėl pasi
tarimo atdara iki 7 vai. vakaro.
O. D. JENNINGS & CO.
4300 W. Lake St.

A.

ZOFIJA TRIJONIENR

MALfiJAS IR RYŠOTOJAS reika• lingas — dirbti dešrų dirbtuvėje.
Pastovus darbas. Atsišaukite j —
SCOTT PETERSON A CO.
4450 Arniltage Avenue

(TKEONIS)
(po tėvais Petrauskaitė)
Gyveno 4 o 16 So. Rockwell
Street.
Mirė birž. 9. d., 1942 m.,
11:00 vai. ryto.
Gintus Lietuvoie.
Kilo IS
Tau agės apskr., Šilalės parap ,
Kaukiu kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime:
2 dukteris — Anelę ir žentą
Juozapą Lukošių, ir Antaniną
ir žentą Mykolą Masuką: 3
sūnus — Petrą ir marčią Ma
rijoną, Joną ir marčią Pran
cišką ir Robert: 7 anūkus; seserj Prancišką:
brolj Stanisniilovą Usavage: broį Stanis
lovą ir bro.lanę Petrauskus, jų
šeimas ir daug ktų giminių,
draugų ir pažįstamų.
Velionė priklausė prie Tei
sybės
Mylėtojų
draugijos
ir
prie Keistučio Pašelpos kliūbo.
Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioje. 4348 S. Ca
lifornia Avė. laidotuvės Įvyks
šeštad., birž. 13 d. iš koply
čios 9:30 vai. ryto bus atlydėta
Į šv. Juozapo par. bažnyčią,
38th St. ir S. California Ava,
kurioj jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą.
Po
pamaldų bus nulydėta į Šv.
Kazimiero kapnes.
NuošL.džial kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:— Dukterys, Simai,
Žentai. Marčios, Anūkai, Se
suo, Brolis, švogcris, Broliene
ir Giminės.
Laid. Direktorius: Ant. M.
Phillips, tel. Yards 4908.

VYRAI reikalingi
prie
“loading“
platformo. Reikia liuoduoti tavorą
(Union Dock), valandinė rata67%e.,
naktimis darbas. Turi mokėt gerai
skaityti ^angliškai.
KEESHIN .MOTOR EKPRESR CO.
221 W. .Roosevelt Ril.

KEPYKLOJ PAGELBININKAI
Turi būti greiti darbininkai. Valan
dos nuo 7:30 ryto iki 3:30 popiet.
Sekmadieniais ir šventadieniais ne
reikia dirbti. Valgis, uniformos ir
Jų išvalymas duodama. Amžiaus —
nuo 18 iki 35 metų.
HARDING’S, 21 So. Wabash Avė.
“TOOL MAKERS" reikalingi, tai
pogi ir GRINDER HANDS (external and internal), LATHE HANDS
ir CLEVELANI) and GRIDLEY
SCREW MACHINE OPERATORIAI.
Turi būti patyrę. Kreipkitės prie:
A. B. EQUIPMENT CO.
223 Wcst Erie Street

MAKERS

Pastovūs darbai ir "overtime” išpiIdant A-l-A KARES KONTRAK
TUS. Gerai , įrengta dirbtuvė, pa
togios darbo sąlygos. Tiktai pirmos
klasės darbininkai pageidaujant. At
sišaukite prie Mr. Breitenstein.
LION MANIFACTI RING CO.
2640 Belmont Avė.
JUN. 2010
VYRAI

t

IR

MOTERYS

REIKALINGI DEŠRŲ KIMŠEJAI,
pastovūs darbai, gera užmokestis.
Darbai dienomis. Atsišaukite prie
M r.
Henry.
U NITED PACKERS,
INC., 1018 West 37th Street.

IGNACAS VIKIRAS
Mirė birž. 8 d., 1942 m, C:30
vai. vak.. sulaukęs pusčM emž.
Gimęs Lietuvoje. Ki’o iš Pa
nevėžio apskr., Panevėžio par.,
Pavisiečių kaimo.
Amerikoje išgyveno 36 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Oną (po tėvais Dalvlkaitė). 2 sūnvs — Petrą Ir Jur
gį: 2 dukteris — Virginia ir
Anna: 2 marčias — Barborą
ir L ene; 1 anūkę, Diana; bro
lj Jurgį Ir brolio sūnų Vytau
tą: švogerį
Karolį Jonušką;
puobrolį
Joną
Ramošką
ir
daug kitų giminių, draugų ir
pažįstamų.
Kūnas pašarvotas namuose:
4102 So. Maplevvood Avė. Lai
dotuvės įvyks šeštad., birž. 13
d. Iš namų 8:30 vai. ryto bus
rt’ydėtaa į Nekalto Prasidėji
mo Panelės Švonč. par. bažny
čią. kurioj įvyks gedulngos pa
maldos už velionio selą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kaplnees.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Moteris, Simai. Duk
terys# Marčios, Anūkė Brolis,
Pusbrolis, švoger is ir Giminės.
Ia'd. direktorius: John F.
Eudeikis, tel. YARds 1741.

Taisome visokius plūklus. Taisymas
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue”
katnavlmo sąrašo.
Prisiųskite plūklus paštu “pareel
post.“
28 NO. LOOMI8 STREET
TEL. MONroe 13»7
REIKAIJNGA MOTETUS gaminta
paprastus valgius ir abelniems leng
viems darbams. Ketvirtadienio
po
pletais ir kas antrą sekmadienį ne
reikia
dirbti.
Gera
užmokestis.
Kreipkitės prie ANTANO ,1. K RUS
SA pašaukdami telefonu — BEV
EDI. V 0021.
MERGINA AR MOTERIS REIKA
LINGA prižiūrėti mažą kūdikį ir
būti ant vietos. Telefonu pašaukite:
PROSPECT 4363.

POWER SEWING MACHINE OPE
RATERKOS, prie "single needle”,
tiesioginis siuvimas ir apsiuvinėjltnas
"ftbre fabrlc" Ir "leatherette". At
sišaukite į —
BELMOR MFC. CO. 2800 WalMtnsia
PRANEŠIMAS

•NEATSAKAU už mano vardu pa
darytas žmonos skolas nuo Birže
lio 9-tos dienos. MIKE ŠEPUTIS,
3348 South Morgan Street.
PARDAVIMUI

PARDAVIMUI KRAI’TUVfi
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie:
Mr. AValter Nutotv, 2200 W. S7th St.,
Chicago, Illinois

VYRAI reikalingi dirbti dešrų dirb
tuvėje. Atsišaukite į —•
SCOTT PETERSON A CO.
4450 Armitagc Avenue

TOOL

MOTERYS

ARMATURE INSEKTORS
AND CONNECTORS

HELP WANTED — VYRAI

t

ADS

Nelaiminga būtų moteris,
jei ji gimtų tokia, kokia pa
ti save pasidaro.
Dievas algas išmoka ne
savaitėmis, bet kiekvieno
žmogaus metų gale.

Laimės negalima prie vie
nos vietos pririšti. Ji yra
visur, arba niekur.
Papė
Motinos širdis, tai gelmė,

kurios dugne randasi dova*
nojimas.

EMPLOYMENT

AGENCIES

2 7 5 DIRBTUVĖSE DARBAI
Visokiam amžiui — visose vietose
VYRAM—MOTERIM—VAIKINAM
IK
MERGINOM
Didžiuma darbų yra Defen«e dirbtuvėse.
Algon — nuo $24 Iki $110 | savaitę.

W A B A S H AGENCY
202 So. State St. (15th Floor)
ANT RENDOS
RENDUOJASI 4 KAMBARIŲ FLETAS, karšto vandens šiluma. Brigh
ton Park apylinkėje. Garadžlus ant
vietos. Paieško gerų žmonių. Atsi
šaukite sekančiu adresu: 4054 SO.
ARTESLVN AVENl E, CHICAGO.

Luten to

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST
Faaturing a Program of

TUGOSLAVFOLK MUSIC

Every Satnrday, 1 to 2 P. M.

STATION WHIP
orą* «r

duix

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000
620 WEST 15TH AVENUE

PETER TROOST
MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

KOPLYČIOS DYKAI I

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
Si firma virš 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

J. LIULEVIČIUS

Memorials Erected Anywhere

4S48 South California Avenue
Tel. LAFayette 3572

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.

1646 West 46th Street

I. J. ZOLP
Tel. YARda 0781-0782

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

LACHAWICZ IR ŠONAI
2314 Weit 23rd Plaee
Tel. CANaI 2515

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Ltthnanlan Chamber of Onsntneree.

MODERNI HvidinS PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

6919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

VALANDOS: Kasdien 0-9 v. vak.; Seitad. ir Sekm. 9-6 vai.

4605-67 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 1»:M vai. antradienio Ir Mtadlanlo rytai*
U Stoties WHIP (1S30), au P. •altlmleru.

42-44 East lORth Street
Tel. PULlman 1270

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Michlgan Avenue
Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanlca Avenue
Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 501h Avenue
Tel. CICERO 2109
6812 South VVestern Avenue
Tel. GROvehill 0142

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Ttreet

Skyrius: 710 Weat 18th Street
Viai telefonai: YARda 1419

MAŽEIKA ir EVANAUSKA9
3319 Lituanlca Avenue
Tel. YARda 1138-1139
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DRAUGAS

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
BtS4 South Oakley Avė.
CMcago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subscrlption*: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year ’— $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in "Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Iieina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Trenumeratos kaina: Jungt. Valst.' Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mč'ieauuns — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

. Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražmame, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraitin ne
dedamos.

jėgumą, o iš kitos — duoda stiprių vilčių, kad Jung
tinės Valstybės išeis laimėtojos ne tik Pacifiko mūšių
frontuose, bet visur kitur. Tai ir kariuomenę ir visuo
menę uždega optimizmu ir akstiną dar didesniu įsi
tempimu kariauti ir dirbti.
Tokios žinios iš karo fronto yra dideliu paraginimu
dar labiau įjudinti pramonę, gaminančią visokią karo
amuniciją. Tą pramonę labiausia išjudins padidintas
pirkimas U. S. Karo Bonų ir U. S. Taupymo Ženklų.
Dabar kaip tik eina milžiniškas bonų pardavinėjimo
vajus ir kiekvienas šiame krašte gyvenąs žmogus turi
jausti svarbia pareiga skolinti Dėdei Šamui kiek tik
galima daugiausia.
Čia ir sakyti, berods, nereikia, kad juo labiau sustip
rinsime namų frontą,- t. y. — pirksime U. S. bonus ir
taupymo ženklus, juo labiau įsisiūbuos karo produk
cija, juo geriau bus aprūpinta narsioji Jungtinių Val
stybių kariuomenė, juo greičiau bus sutriuškintas na
cizmas, fašizmas ir japonų militarizmas ir laimėta tai
ka, kurios mes laukiame ir kurios trokšta viso pa
saulio žmonės.

Entered as second-Class Matter March 31. 1916’St Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.

----

Prez. Roosevettas ir Rusijos reikalavimai
Juo toliau, juo labiau aiškėja, kad paskutiniuoju lai
ku Jungtinių Valstybių, Didžiosios Britanijos ir Sovie
tų Rusijos atstovai daug ir rimtai svarstė tarpvalsty
binių sienų Europoje klausimą. Vakar suminėjome, ką
tuo reikalu rašė kolumnistas Paul Mallon, šiandien
trumpai paduosime, ką apie tai sako kiti kolumnistai
— Drew Pearson ir Robert S. Alleri (Merry-go-Round).
Prieš du mėnesius Stalinas proponavęs Londonui pri
pažinti Sovietų Rusijai prieškarines sienas, inimant
Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkijos dalį ir didelį Rumu
nijos plotą.
Londonas, kaip paaiški, buvęs vis dėlto gerokai at
sargus. Svarstant Stalino propoziciją, turėta galvoje
buvusis pirmojo pasaulinio karo metu Anglijos pre
mjeras Lloyd George ir Prancūzijos premjeras Clemenceau, kurie buvo labai aštriai kritikuojami dėl 1915
metais sudarytos slaptos sutarties, kuria Italijai buvo
žadėtos kai kurios teritorijos. Dėl to dabartinis Di
džiosios Britanijos premieras Churchill, norėdamas už
tęsti tą klausimą ilgesniam laikui, Stalino propoziciją
pasiuntė per ambasadorių Winant Jungtinių Valstybių
vyriausybei į Vašingtoną.
Virš minėtų kolumnistų pranešimu,
Jungtinių Amerikos Valstybių reakcija į Maskvos
pasiūlymą buvusi negatyvi. Diplomatišku būdu buvo
nurodyta rusams, kad sudarymas tokios sutarties,
pripažįstant Baltijos valstybe^ Sovietų Rusijai, būtų
aiškiausias pažeidimas Atlanto Čarteriu dėsniui

(“Draugas”, 1917 m. bir
želio 10 d.)
Perejaslavfio autonomija.

Mažrusių veikėjas Krustalev-Nosar, kurs 1905 m. re
voliucijos metu buvo darbi
ninkų tarybos pirmininkas,
paskelbė Perejaslavlio aps
krity autonomiją. Jis už
draudė iš tos apskrities sių
sti maistą rusų armijai.
V

Du milijonai karių Euro

Gina fašistini rėžimą

•• • -

Trečiadieni®, biržt 10, 1942

Kraunprincas Julius Smetona Worcesterio “Ameri
kos Lietuvio” piknike sakė “didelę kalbą”, kurioj už
sispyręs tvirtino, kad Lietuvoj prie jo tėvo diktatū
ros “buvo tikrai labai tolerantingas ir švelnus rėžimas”.
Lietuvoje, girdi, fašizmo ir diktatūros nebuvo, bet “įgyvendinti sveikieji demokratijos principai”.
Tokias nesąmones gali tik skelbti arba didelis neiš
manėlis arba papirktas fašistinio rėžimo Lietuvoje gy
nėjas
Ar kraunprincas Julius vadina demokratija uždary
mą visų politinių partijų Lietuvoje? Ar jis mano, kad
tai yra demokratija, jei skelbiant prezidento rinkimus
tik vienam A. Smetonai tebuvo galima išstatyti savo
kandidatūrą? Ar tai buvo demokratiška likviduoti ne
tik politines, bet ir ekonomines ir net kultūrines orga
nizacijas ir per visą tautininkų rėžimo laikotarpį pa
laikyta spaudos karo cenzūrą? Ar tai galima vadinti
Smetonos rėžimą “švelniu ir tolerantingu” dėl to, kad
jis laikė koncentracijos stovyklose ir kalėjimuose tuos
politikus, kurie nesutiko su Smetonos ir kitų tauti
ninkų palaikoma tvarka Lietuvoje? Ar galima vadinti
demokratiškais tokius seimo rinkimus, kurio atstovus
ririko ne patys žmonės, bet Smetonos rėžimo pasta
tyti apskričių viršininkai?
Kraunprincas Julius jau antri metai gyvena demo
kratiškose Jungtinėse Valstybėse ir, berods, jau tu
rėjo progos matyti, kaip yra tvarkoma demokratiška
valstybė ir suprasti, kas, ištikrųjų, yra demokratija.
Bet jis to matyti ir suprasti nenori, nes kitos Lietu
vos, kaip tik jo tėvo valdomos, jis negali įsivaizduoti.
Bet tai jo asmeniškas reikalas ar šeimos ambicija.
Bet vadinti A. Smetonos rėžimą, kurs buvo fašistiš
kas ir diktatoriškas, demokratišku, yra tikra nesąmo

pon.... Kadangi Rusija militariniu atžvilgiu kasdien
smunka žemyn, jos vietą ka
re turės užimti Jungtinės
Valstybės, kurios planuoja
pasiųsti į Europos karo lau
kus 2,000,000 gerai apgink
luotų vyrų.
Kolegijos fondas anga....

O. Vasiliauskaitė iš Worcester, Mass., surinko Lietuvių
Kolegijos Fondui $20.00.
Fonde jau yra $1,124.99.
Rusijos revoliucija ir Lie
tuva.... “Štai, jau susitvėrė
Tautos Taryba Lietuvos po
litikai tvarkyti, įsisteigė lai
kinas Lietuvos Vykdymo Ko
mitetas, kuris ruošiasi pa
imti savo valdžion visas Ru
sijos evakuotas Lietuvos vai
diskas įstaigas, žada šaukti
Rusijos lietuvių seimą, ve
da derybas su Lietuvos ma
žumomis. žodžiu sakant, ir
mes bruzdame gavę laisvę
drauge su kitomis paverg
tomis tautomis, norėdami
tapti neprigulmingais Lietu
vos piliečiais...”

Po svietą pasidairius

“Mergaites, jeigu jus nesszlėbes,
Lietuviškų ruskių gazie ziojote trumpas
ta paskelbė tokią naujieną: trumpas szilkines paneziakas arba pantapliūs tai ne
“Harry Bridges, jūrinin- ilgai gyvensite ant szio svie
ninkų unijos vadas, sušilęs to. Taip prasergsti daktaras
darbuojasi, idant sumušti Willard Mengle, visas mer
Hitlerį. Jo vadovybėje jūri gaites kurios sziandien tik
ninkai pasišventusiai dirba, pusiau apsiredia, vaikszcZio
kad pristačius karo pabūk ja po ulyczias nes per tokius
lus kovojantiems prieš Hit- parėdus užsiszaldo, gauna už
•lerį”.
degimą plaucziu . ir kitokes
ligas ir greitai eina in ka
Kaip gera, kad atsirado pus. “Redykites, mergaites
žmogus, Generalinis Proku szileziau o gyvensite ilgai ir
roras Biddle, kuris, matyda- nevaikszcziokite... pusnuo
damas taip besikamuojantį ges idant parodyt savo pavi
čia žmogų, permirkusį savo dala dėl žiopliu”. Toki tai
prakaite ir net dėl to iki ne patarima duoda tasai dakta
patapusį Amerikos piliečiu, ras. — Vai, teisybe, ries
pasiryžo gražinti atgal į sziadien merginos ir nekuAustraliją, kad jis galėtų rios pusgalves moterėles re
sau pasilsėti, ba Amerikos dosi taip, kad visa ju paredarbininkai ir be jo puikiai da galima insidėti in kiszedirba, kad sumušti Hitlerį. niu” (Saulė).
Bet Bridges spardosi viso
mis keturiomis ir gvoltu
šaukia: “Nenoriu, nenoriu Spicpirvirvio Dumkos
būti deportuojamas, nenoriu
Katalikų ir tautinis Susi
poilsio, man čia labai gera vienijimai turi po du iždo
prakaitas lieti”. Ale atrodo, globėju, o bolševikų — trys.
kad Generalinio Prokuroro Draugai, matyti, nepasitiki
gailestingumas yra didesnis, “draugui” iždininkui ir su
negu Bridges norai, ir vi teikia tris sargus kad iš ke
tik gražins tą nusidirbusį, lio neišklyptų.
prakaite permirkusį žmogų
namo pasilsėti.
Mūsų bolševikėliai, liežu
Reikia, tavorščiai, pasa vius iškišę, it driežlė lie
kyti, kad ne tik Bridges, ale taus laukia, kadaAnrerikčs
ir visokio plauko radika valdžia uždarys visus Ame
lams nuo didelio persidirbi- rikos lietuvių katalikų, tau
mo gelbstint Ameriką nuo tininkų ir socialistų laikraš
Hitlerio, net kupros ant pil čius.
vų išaugo. Ir kuomet kas
Laukite! Kol saulė pate
nors užsimena, kad poilsiui
reiktų juos pasiųsti ten, iš kės, jums rasa akis iŠės.
kur yra atvažiavę, daugelis Washingtone juk sėdi demo
net klastuotais pasportais, kratinės valstybės valdiriifttai visi sukelia morčinį ka kai, o ne Stalino slaptoji po
čių koncertą: “Negalima! licija.
Tai smūgis Amerikos demo
kratijai. Tai smūgis krašto
Daugelis vyrų taupo pini
moralei! "Juk jei ne mes, gus “sausai” dienai, o daž
tai Hitleris ani minut atei nai juos praleidžia šlapumui
prie baro.
tų į Ameriką”.

Šis klausimas buvo jau lyg ir apmirštas. Tačiau
prieš pora savaičių jis ir vėl suaktualintas. Praneša
ma, kad rusų emisarai Londone išgavę britų vyriau
žemės drebėjimas..: Nicasybės sutikimą atstatyti tokią Rusiją, kokia ji buvo nė.
ragua įvyko baisus žemės
prieš pirmąjį pasaūlinį karą 1914 m. Tuo būdu, Ru
drebėjimas, kurs suardė
sija gautų: Baltijos valstybes, žymią Lenkijos dalį, vi
daug miestelių ir žuvo tūks
są Besarabiją, Moldaviją ir Bukoviną.
tančiai žmonių.
Ši Maskvos propozicija, gavusi Londono pritarimą, Melagiai ir šmeižikai
•
“Vienybė” lietuviškuosius komunacius pavadino idipastačiusi į keblią padėtį prezidentą Rooseveltą. Jis
negalėjęs dėtis prie slaptų sutarčių, nes galėjęs su jotais. “Naujienos” padarė pataisymą, sakydamos, kad
Vyrų registracija.... Chi
kelti protestų audrą senate ir tuo pačiu ruožtu neno “blogiau negu idijotai”, nes “Vilnis” — “komunistų cagoje į U. S. kariuomenę
šlamštas sąmoningai meluoja, apgaudinėdamas savo užsiregistravo 309,500 vyrų.
rėjęs užgauti dabartinį talkininką — Rusiją.
Tačiau Prezidentas Rooseveltas suradęs išeitį. Jis nelaimingus skaitytojus. Iš žmonių apgaudinėjimo ji
sai daro biznį”. Pasakyta stipriai, bet visai teisingai.
mandagiai atsakęs,
kad Jungtinės Valstybės dabar dar negali daryti jo Didesnių apgaudinėtojų, šmeižikų ir melagių už “Vil
kių pažadėjimų Europos atžvilgiu, nes skirstymas nies” ir “Laisvės” redaktorius nėra buvę, nėra ir var
teritorijų prieš taikos konferenciją įneštų nesutiki gu bus. šmeižtų ir melagysčių skelbime jie yra lai
mėję visų laikų rekordą.
mų į jungtinių' tautų tarpą.
Iš to, kas čia pasakyta, galime aiškiai suprasti,
koks didelis spaudimas yra daromas į Vašingtoną ma-‘
žųjų tautų nenaudai. Atmetus vieną propoziciją, siū Šelpimo reikalas
loma kita, trečia etc. It reikia tik džiaugtis, kad Jung
“Amerika” rašo:.
tinių Valstybių vyriausybė griežtai laikosi Atlanto Car“Amerikos Vyskupų Pašalpos Komitetas šiomis
terio nuostatų ir stovi už Lietuvos ir kitų mažųjų tau
dienomis paskyrė Lietuvos žmonėms, nukentėjusiems
tų laisvę ir nepriklausomybę. Iš kitos pusės — reikia
nuo karo, sušelpti 10,000 dol. Pašalpa bus išdalinta
tik stebėtis, k«d Stalinas taip atkakliai siekia uždėti
šv. Sosto priežiūroje. Prieš kiek laiko tas pats vys
Rusijos vergiją kitoms tautom® ir nori eiti carų imkupų komitetas buvo paskyręs Lietuvai 20,000 dol.,
periaHstiškais keliais. Tenka Stebėtis it dėl to, kad
o pernai apie 60,000 dol.
Didžiosios Britanijos vyriausybė yra palinkusi pripa
Kunigų Vienybė ir Federacijos žinioje veikiąs Lie
žinti Maskvos imperialistiškus tikėtus.
tuvai Gelbėti Fondas nuoširdžiai rūpinosi pašalpos
Bet mes eta Ir vėl pakartojome savo pasitikėjimą pre
gavimu. Labai rūpinamasi, kaip būtų galima sušelpti
zidentu RodseveTtū, kad jfs- ir toliau laikysis to paties
Lietuvos tremtinių mases Sibire ir kitose RusijoB
nftisistatymo, neis į kompromisus ir' stovės už visų tau
gelmėse. Deja, rusų valdžia neįsileidžia jokios orga
ln America’s
tų, ar jos bus didelės ar mažos, galingos ar silpnos, ne
nizuotos pašalpos lietuviams tremtiniams.”

LIT FREEDOM RING...

priklausomybę.

•

Amerikos laivynas, nugalėjęs japonų laivyną mūšiuo
se prie Midvzay salų, teikia didelio džiaugsmo ir šio
krašto visuomenei ir visiems santarvininkams. Tai iš

Hitleris neturi jokių galimumų karą laimėti. Joks
žmogus, papildęs tiek kriminališkų aktų, kiek yra pa
pildęs Hitleris, net savo žmonėse negali laimėti nei
pagarbos nei ištikimumo. “Diktatūros atsiranda ir iš
nyksta. Demokratija pasilieka, nes ji įsigyvena giliai
žmonių širdyse” — teisingai yra pasakęs Oswald Garri-

vienos pusės įrodo Amerikos jūrininkų ir lakūnų pa

son Villard.

Šaunus akstinas

9

Anterka has gat to have dollars lo
dą*—td buy planes, tanks, girtis,
andsheffs fd blast “the bloodthlrsfy
guttersnipe” and his unholy partners from the face of the earth!

.1.

i

Today you’re earning thdte doffars.
Uae them to proteet yoarseff and
our cetmfry by buying Defente
tampa—every dayl You’ll be investine in just about the only aift-

S

edfceaiecuHtyleff. Acd you’ll bo.

Cash Registers
hefptng
efplng America’fotgd the rtitaht
and museles alke nee•da to take
otfenaive!
For your greafer eortvenknte
are no»v aelling Defense Stamps at
cver cash register in our store,
----Looot for the aign on the
above. Buy them today—wheriever
and wher«ver you See thaf aigd.

Let freedom rlng

in America*!
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LABDARYBE
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood
St., Chicago, III.; Anastazas Valančius, pirmininkas;
Kotrina Sriubienė ir J. Matukaitis, vice pirmininkai;
Ona Jasparienė, raštininkė; Jonas Dimša, finansų
raitininkas.

Aukos iš kitų miestu
Labdarių veikėjus džiugi
na tai, kad ir iš kitų mies
tų pradeda ateiti aukų sta
tomai Chicagoje lietuvių se
nelių prieglaudai. Praėjusią
savaitę buvo paskelbta, kad
Šv. Jurgio par. klebonas kun.
K. Paulonis iš Brooklyn, N.
Y., prisiuntė gražų laiškutį
ir penkis dolerius auką. Da
bar malonu yra pranešti,
kad jo gražų pavyzdį pase
kė Antanas ir Uršulė Dau-J
kantai, taip pat iš Brooklyn,
N. Y., prisiunčiant $10.00 •
prieglaudai baigti statyti.
Malonu, kad labdarių są
jungai, užsimojusiai atlikti
didį darbą — pastatyti prie
glaudą ateina į talką ir to
limų nuo Chicagos miestų
lietuviai. Mat, jie supranta,
kad tai yra visos lietuvių
visuomenės reikalas ir kad,
pagaliau, labdarybė neturi
ribų. Tikimės, kad ir dau
giau atsiras geradarių, ku
rie, nors ir toliau gyvenda
mi, paaukos prieglaudai ir
tuo pagelbės užbaigti labai
didelį ir sunkų darbą.

Labdarių veikėjų
dėmesiui
Po visas labdarių kuopas
yra paskleistos prieglaudos
namo aukų rinkimo kvitų
knygelės. Kai užpildysite tas
knygeles aukotojų vardais,
nelaikykite jų pas save, bet
sykiu su pinigais grąžinki
te labdarių sąjungos iždinin
kui kun. A. Linkui, 4557 So.
Wood St. Visų aukotojų var
dai bus skelbiami labdarių
skyriuje. Kas jau išba gė
knygutes arba dar jų būtų
negavę, kreipkitės į “Drau
go” redakciją, jų gausite
tiek, kiek jums reikės.
Vajaus komisija

Labdarių rinkliava
Ciceros Labdarių 3 kuo
pos rinkliava labai puikiai
pavyko. Tai dėka mūsų pasišventus ų labdarių, kurie
yra įdėję daug darbo, kad
senelių prieglauda būtų baig
ta. Šiam tikslui 3 kuopa su
manė turėti visame Ciceros
mieste viešą rinkliavą. Tas
darbas ir pasišventimas ne
nuėjo veltui. Gegužės 24 d.
aukų surinkta $850.13. Tai
graži suma — vienos dienos
pasidarbavimas. Ta auka
nesusidarė iš paklotų šimti
nių — aukos buvo centais
nikeliais ir dešimtukais su
rinktos. Darbas buvo mūsų
pasišventusių moterėlių ir
merginų. Buyo ir vyrų —
Jonas Neumavičia, Jonas
Dimša, jaunas Kelpšukss ir
Danieliukas Valančius, ma
no anūkas, ir Jonas Šileikis,
šie vyrai dirbo ir nepasida
vė moterims. Didelė garbė
priklauso šiems vyrams už
jų drąsą. Paduodu sąrašą,
kiek katra rinkėja bei rin

kėjas iš Cicero surinko:
Kotr. Sriubienė — $50.50
J. Neumavičia — $35.80
Marijona Coghill — 35.00
Agota Jaukšienė — 33.00
M. Norbutienė — 32.00
Ona Mankus — — 29.00
Ona Saliukienė — 27.47
Emily Kaminskienė 23.36
Ona Rudaitienė — 23.20
Anast. Valančienė 23.00
Kar. Leketienė — 22.25
Lorraine Piecuch 18.65 j
Ona Reikauskienė 16.60j
Ona Vaišnoras — 16.10
Mar. Šileikienė — 15.14
O. Rašinskienė — 13.29
Lorraine Bakaitis 13.07
Nellie Yankus-------12.57
L. Šeputienė — — 12.10
Helen Valančius — 12.06
Petr. Kasulaitienė 11.92
Ona Terebeizienė 11.40
M. Paseckienė — 11.62
B. Kučienė----------- 11.51
K. Neumavičienė — 10.88
Ieva Braunienė — 10.55
Mat. Marcinkus — 9.91
Henrietta Eck------- 9.45
Ann Daujotas------- 8.92
Loretta Neumavičia 8.87
Ona Bukauskas — 8.51
Ona Slickienė — — 8.43
V. Mozerienė — — 8.29
Dan. Valančius — 8.03
Charles Kelpšas — 7.00
Ruth Stanaitis-------6.74
Jonas Šileikis------- 6.21
A. Mažunaitis------- 6.21 j
Paulina Petraitis — 6.01i
Mary Puikis — — 6.00
Jeanette Abar------- 5.63
Genevieve Bernotas 5.50
Genevieve Waisnor 5.45
Dolores Kidworth — 5.15
Grayce Zakaras — 4.29
Sophie Mack------- 4.23
A. Kelpšas------------- 3.75
Dolores Campbell — 3.53
I. Kelpšas-------------- 3.35
Therese Mondeika — 3.31
Gertrude Mozeris — 3.26
Diana Satkus — — 2.88
Valerija Miliauskas 2.79
Sylvia Šaltukas — 2.79
M. Laurinaitienė — 2.65
Stella Yankauskas 2.62
Albina Eaunil------- 2.57
Alberta Umbrozas — 2.43
Valeria Pocius-------2.12
Josephine Yodelis — 2.04
Lorraine Baltulis — 1.84
Louise Zamulevičienė 1.79
Dolores Putrim------ 1.73
Virginia Balcaitis — 1.62
Juozapas Lapinskas 1.57
Julia Janes------------- 1.11
Geraldine Skarp —
.30
Dolores Būdvytis — .19
Sekantieji asmenys atvy
ko iš Bridgeporto — iš Lab
darių 5 kuopos ir iš Raudo
nojo Kryžiaus vieneto:

Ant. Vaišviiienė — $23.16
Jonas Dimša--------21.00
Ona Kazlauskaitė — 20.23
Della Germanas — 14.54
Uršulė Gudas-------12.56
Anelė Stoškus — 12.2-7
Alice Tavaish — 10.27
Ona Zolpis — — 8.64
Ad. Razbarauskienė 6.35
Jeigu randasi kokia nors
klaida, meldžiu atsišaukti
prie — Anastazas Valančius,
1226 So. 50th Ave., Cicero

3 kuopos talkininkai

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Labdarių Sąjungos 3 kuo
pa rinkliavos dieną — ge
gužės 24-tą pavaišino pus Algi ja draugijinis
ryčiais, pietumis ir vakarie
centralizuotas
ne apie šimtą asmenų. Jei
būtų reikėję pirkti maistą veikimas
tikrai daug būt kainavę. Bet
Bridgeport. — Birželio 3
maistą suaukojo mūsų ge d. Šv. Jurgio parapijos sve
rieji ar duosnieji biznieriai, tainėj įvyko Katalikų Fede
kuriems kuopa nuoširdžiai racijos 26 skyriaus susirin
dėkoja. Štai, čia tų gerada kimas, kuriame kun. J. Prun
rių vardai: Peterson, M. Do- skis pasakė kalbą palygin
nalinskis, J. Ogentas, O. Bu damas Federaciją su Lietu
kauskienė, M. Urbonienė, P. vos Katalikų Veikimo CentČepaitienė, Canney, Vasi ru. Savo kalboj įrodė, ko
liauskas, B. Kučienė, Miko- kią naudą turi draugijos
lait'enė, Serafinas, dr. At priklausydamos prie Fede
kočiūnas, Rakauskienė, Gri racijos.
ne, P. Putrimas, J. Braunie
Dr. A. Stulga kalbėjo anė, Ligutienė, Tamašauskie pie svarbą draugijinio susi
nė, Bačiūnas, M. Laurinai jungimo. Apgailestavo, kad
tienė, K. Mieliauskis, Neu profesijos darbas neleidžia j
mavičienė, Lukienė, Brazaus tampriau dirbti su Katalikų
kienė, Tamkilienė, Gimon- Federacija.
tas, Kelpšas, M. Milašienė,1
Apskrities raportą išdavė
J. Adominas, Miliauskai.
J. Šliogeris, iš kurio paaiš
Čia noriu suminėti ir tuos, kėjo, kad apskritis užsibrė
kurie su automobiliais rink žęs visą eilę darbų. Nutarta
liavos dieną patarnavo: išvažiojo rinkėjas į paskirtas (nelietuviams), kurie leido
vietas, prižiūrėjo, kad joms prie bažnyčių rinkti aukas.
nieko nepritrūktų. Iš jų pu
Tad, ačiū visiems!
sės buvo nemažas pasitarA. Valančius
navimas labdarybei. Šiais
geradariais buvo: Pranas
Stanislovaitis, A. Mondeika, 3 kuopos susirinkimas
J. Bočiūnas, V. Brazauskis,
Labdarių Sąjungos 3 kp.
Matas Sriubas, Krimtis, A susirinkimas bus penktadie
Pocius, J. Vaišnoras, A. Sro- nį, birželio 12 d. 8 vai. va
ginis.
kare šv. Antano par. salėj,
žodžiu, labdarių 3 kuopa Cicero. Šis susirinkimas yra
nuoširdžiausiai dėkoja rin atkeltas į penktadienį, nes
kėjoms, automobilistams ir sekmadienį yra mūsų para
visiems kuo nors prisidėju pijos piknikas. Susirinkimas
siems prie viešosios rinki:a bus svarbus, nes, tarp kitų
vos pasisekimo,
dalykų, bus išduoti rapor
Esame dėkingi savo kle tai iš rinkliavos.

bonui kun. Ig. Albavičiui ir
jo asistentams, kurie tikrai
daug mums pagelbėjo. Ačii
ir kitiems Ciceros klebenant

A*. Valančius

CONRAD
Fotografas

TO ROtISE FL0W
0F LIVER BILE
Oet a bottle of Kruschen Saite ton'cht.
Half an hour before breakfaet, take ae much
as Wlll He on a dlme ln a glass of water (hot
or cold) or ln your mornlnc cup of tea or
coffee and keep thlą up for 30 daya Kruschen
taken this way helps relieve such symptoms
ae elck headaches, bowel slugglshness and
so-called bllloua indigestion wben due to InsnfllHent flow of bile from the gall-bladder.
You can get Kruschen, a famous Engllsh
formula made ln the U. 8. A., at any drug
store. You mušt be eaUeffed or money back.

Studija Įrengta plr
mos rOšiea su modernlikonda
užlal
domia lr Hollywood
tviMomta.
Darbas
Oarantuotaa.

420 Wb 63rd Street
TeL: Btaato - ENCMew*od 588$
Bes.: - ENCHewood BMC

remti visus apskrities užsi
brėžtus darbus.
Lietuvių Kultūros Institu
to palaikymą nutarta rem
ti visomis išgalėmis.
Nutarta surengti išvažia
vimą šią vasarą parapijos
labui. Komisijon išrinkta:
A. Banys, J. Šliogeris ir V.
Balanda.
V. Balanda perdavė kviet:mą į LGF rengiamą kun.
S. Gaučiui pagerbti vakarą,
kurs įvyks birž. 28 d. Šv.
Jurgio parapijos svetainėj.
Kun. J. Prunskis kvietė i
L. P. S. pikniką. Pagelbėti
piknike išrinkta darbinin
kai: V. Balanda, A. Banys
P. Pakalnis, J. Budrevic.a,
A. Legeikis ir Puišis.

SUKNELIŲ

"Jaunoji" nesulaukė
"jaunikio"

JOS ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI I MDST RPKCIALI
VASAROS IŠPARDAVIMĄ
SEKANČIŲ Ml’ZIKOS
INSTRUMENTŲ
X M M
Didelių Barabanų. maZų Baraba
nų, "Tunable Tom Toma" pritai
komi prie visokių Baiabanų se
tų, greiti pėdintai "Cynibols" ir
"Cymbol Holders” kur ttk reika
lingi, "Hi-Boy after beat Pėdais"
benams Ir orkestroms, Trūbos,
Ciarinetai, Saxaphonai, Trombo
nai "Standard" išdirbysčlų, Sinulkos, Cellos, Strūniniai Basai, Guitarai, Banjos, stūnai, ir "casea",
"moujh pieces", "mute reeds”, ir
muzikos stoviklės.
Pilnas pasi
rinkimas smuikoms smičių
lr
"cases”. Pataisome lr atnaujina
me visokių išdirbysčlų phonogra-

fus ar Jųjų dalia

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
Mūsų Specialybė
MV
PEOPLES CLOAK and BRIDAL SttOP

1711 W. 47lh Sk

BROKER

M

Dining Room Sets — Parlor
Sets — Bedroom Sets — Rūgs

■-e

— Radios — Refrigerators —
Washers — Mangels — and
Stovės.
Nationally

advertiaed itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051
J

NEŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI.

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

“NO PAIN” Patentuoti
Arches,
prieinamomis
kainomis, pritaikinti jūsų kojoms, kad paleng■ vinti visus kojų skausmus.
“HEALTH SHOES.” Paduškaitės dėl Kornų, Callouses
ir Bunions.

— VIENUOLIKTI METAI! SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-l450kilJ

20c

BATAI

6755 So. VV estern Avenne
Phone: GROvehiU 2242

189 NO. LA SALLE ST.

Yards 2588

$8.50

AR SKAUDA KOJOS ?

FOOT E—Z SHOE SHOP
PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SIOTŲ IR KAILIŲ

MEST VI KG IMA Poialmiitas Mine Kun, iš
gerų mainų, daug dulkių išimta. Perkaut 3
.tonus arba dangum, už totu) ..........
Smulkesni yra daug pige-.nl.
HIACK BAND LUMP anglys, už
tonų ...............................................................

kž/:

A. B .O. DRUMMERS SERVICE
•14 Mazwell Street, Chicago

Dėl geriausio palengvinimo
kreipkitės prie

KAINOMIS

Geresnės Kflšics Anglys Gaunamus Tik Iš Tolimesnių Valstijų.
(Valdžios patarimai anglimnkanis nurodo, kad trumpoj ateityj, karės pro
dukcijos dėlei, gelskelių tranzitas bus žymiai sumažintas namų reikalams)
PRIPILDYKIT SAVO SANDEI4US Ift SEKANČIO PASIRINKIMO:

$10.50
Palaimintos Lietuvos drgija neseniai buvo surengus
KOPPERS COKE (KOKSAI), už vie- <tl O QC
\
m* tonų......................................................................... ipiA.au
“Vestuvių vakarą” priėmi
mui Saldžiausios Širdies V.
ČRANE COAL COMPANY
Jėzaus draugijos.
TEL. PORTSMOUTH 9022
Vakaras buvo puikiai pri 5332 SO. LONG AVE.
rengtas ir abiejų draugijų ,
nariams ir jų draugams įėji
mas buvo nemokama?.
WHOLESALE
“Jaunoji” — tai Saldžiau
sios Širdies V. Jėzaus drau
FURNITURE
.4..
<

FEET HURT?

PRIEINAMOMIS

LIVER BILE

Birželio 10 d. Chioagos
Lietuvių Auditorijoj 7:30 v.
Get a bottle of Kruschen Salta tonight.
an hour before breakfast, take as much
v. įvyk3 susirinkimas ir bus Half
as wlll lie on a dlme in a glass of «atsr (hot
or cold) or ln your morning cup of tea or
coffee and keep this up for 30 daya Kruscben
diskusijos apie draugijos taken
this way helpe relieve such symptoms
as siek headaches. bowel slugglshness and
bllloua Indigestion u be a due to Inpikniką ir t.t. Nariai abiejų so-called
sufhclent flow of bUe from the gall-bladder.
You can get Kruschen, a famous Engllsh
draugijų turėtų laikyti min formula made ln the U, B. A., at any drug
store. You mušt be saUsūed or money back.
*
a
Federacijos skyrius yra tyje tą vakarą ir dalyvauti
užsibrėžęs veikti net ir per
visas vasaros kaitras. Sky
AII/AC HARAD Pasirinkti ir Prisipirkti
riaus susirinkimai įvyksta IL/Allv/AO
Lz/\D/aI\ Geresnės Rūšies Anglis
kas pirmą trečiadienį mėne
ATEINANČIAI ŽIEMAI
KOL KAINOS N 1< l'AK 11,1;’, IK KOL JŲ I)AK GALIMA GAUTU
sio.
Korespondentas

=^s

Gražiausias Pasirinkimas. Jaunavedėms

gija, o “jaunasis” — tai Pa sus-me, nes bus renkami
laimintos Lietuvos draugi darbininkai. Ateikite ir prija. Tik keista buvo, kad ; sidėkite prie auginimo drau
“jaunoji” atvykusi su savo gijos ir jos turto. Nebūkite
visu pulku ir draugais ne tie, kurie atsilanko tik kaip
sulaukė "jaunikio”.
reikia pašalpą iškolektuoti,
Iš “jaunikio” pusės atsi bet būkite tie, kurie lanko
lankė vien valdyba, komisi susirinkimus, dalyvauja pik
ja ir keletas narių, o iš “jau nikuose ir parengimuose.
nosios” pusės buvo didžiu
Lai atsilanko “jaunikis”,
ma.
“jaunoji”, visas pulkas, drau
Komisija to vaaaro suai gai ir visi nariai į rengia
dėjo iš: Tarno Janulio, P. mą pikniką.
Augustino ir Jono Dimšos.
Iš “jaunikio” pusės
Ji apgailestavo, kad nariai
taip mažai interesuojasi
draugija ir jos veikimu.
TO RELEASE FLOW OF

Mrs. K. P. Dziuhak ir Duktė, Sav.
-f

r\ A p A D Yr* Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
Namų Materijoią Dar Žemomis Kainomis.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mūsų Jardą Ir apšiflrišk ata
ką ir ankštą rūšį LENTŲ—MILI/,W0RK — STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLA. Dėl garaią, porėio, vlškų, skiepu Ir flatų. PASITARK SU
MfSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namą.
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais

Protčftion
for vour

TAPKITE

LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South lUlsted St.

Tel. VICtory 1212

FINANSINIAI

NEPRIKLAUSOMI !

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA
— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

3236 SO. HALSTED ST.

n w. A T7 0 A S

n

Trečiadienis, birž. 19, 1942

Holy Name dr-jos skyrių
viršininkai pakviesti j kursus

Chicago mini Vėliavos ir
Sąjunginių Tautų Dieną
Si kiekvienam piliečiui
reikšminga diena įvyksta
ateinantį sekmadienį, birže
lio 14 d.
Rengiamos
milžiniškos
karo laimėjimo vaikštynės,
kuriose dalyvaus milijonas,
ar daugiau chicagiečių.
Apie chicagiečių patrioti
nį subruzdimą išgirs Berly
nas, Roma ir Tokijo. Na
cius, fašistus ir japonus su
griebs šiurpas. Suprantama,
iškart jie nepasiduos, ten
kinsią viltimis, bet vienos
viltys jų neapsaugos nuo
pralaimėjimo.
Birželio 14 diena visados
buvo Amerikos Vėliavos
Diena. Bet šiemet preziden
tas Rooseveltas su šia die
na sujungė dar ir Sąjunginių
Tautų Dieną. Išleistu specia
liu atsišaukimu prezidentas
visus gyventojus pakvietė
šią dieną prisidėti prie “Są
junginių Tautų Laimėjimo”
paradų ir vaikštynių.
Tad Chicagos gyventojai
dalyvaus rengiamuose milži
niškuose paraduose ir vaikš
tynėse. Vaikštynės vyks
nuo ryto iki vėlaus vakaro.
Chicagiečiai yra patrijotai
ir jie mielai priima preziden
to raginimą.

Niek nežinia kur
dingo;i; nesurandamas
Mrs. Edith R. Brown, 750
No. Lorel avė., gavo laišką
Įeit. Roberto W. Brown. sūnaus, kur tarnauja kariuo
menėje užsieny. Jis laiške
klausia, kaip yra su Niek.
Niek yra šuniukas. Prieš
išvyksiant į užsienį Įeit.
Brown stovykloje pas save
laikė šuniuką, o išvykda
mas pasiuntė namo.
Mrs. Brown sako, kad
grąžintas,
šuniukas apie
vieną savaitę išbuvo namie,
o paskiau dingo ir niekur
nerandamas. Dabar motina
nežino, kaip sūnui parašyti
apie klausiamą Niek. Ji ne
norėtų jam pasakyti, kad
šuniukas nežinia kur din
gęs.
Tad motina imasi pasku
tinės priemonės rasti šuniu
ką. Skiria 25 dol. dovanų už
šuniuko suradimą. Jei tas
negelbės, ji bus priversta
sūnui parašyti teisybę.

Chicagos arkivyskupijoje
Holy Name (švč. Vardo)
draugijos parapijų skyrių
viršininkams, kurie išrinkti
1942-43 metams, atidaromi
kursai, kuriais jie bus su
pažindinti su savo adminis
tracijos pareigomis, nes ka
ro metu jiems teks gal susi
durti su sunkiomis proble
momis. Bus nurodyta, kaip
tas problemas ' sėkmingai
spręsti. Kursai bus atidary-

Office of Civilian Defense
darbuojasi milžiniškų vaikš
tynių surengimų. Talkon pa
kviesti visi blokų kapito
nai ir kiti šio ofiso pareigū
nai, kurie savo žinyboje turi
įvairias miesto dalis. Visų
priešakyje yra miesto mayo
ras Kelly, civilės apsaugos
koordinatorius.
Patrijotinėse vaikštynėse
dalyvaus įvairių tautybių pi
liečiu organizacijos. Daly
vaus ir lietuviai. Visi už są
junginių tautų laimėjimą.
Teišnyksta diktatoriai, žmo
nių engėjai ir žudikai! Są
junginės tautos turi laimė
ti karą ir jos tikrai laimės!

Sulaikoma pilietybės
procedūra bulgarams,
vengrams, rumunams
Imigracijos biuro viršinin
kas Chicagoj Fred J. Schlot
feldt praneša, kad kai J. A.
Valstybės paskelbė
karą
Bulgarijai, Vengrijai ir Ru
munijai, tai čia tų šalių atei
viams sulaikyta naturalizavimosi procedūra. Sako, tas
atidėta neribotam laikui iki
bus padaryti nuodugnūs ty
rinėjimai. Gi daugeliui tų
šalių ateivių jau buvo bai
giami paskutiniai apklausi
nėjimai.

Help Win the War
with the Money You Save
Of course freedom is expensive. The higliest
price tags are always attached to the most
precious items. And the cost of human liberty
in blood and treasure is a staggering one. Būt
to be able to speak and pray and think and vole
the way we wish—-did you ever hear anyone
ąuestion the cost?

Šone Americans are paying the cost with their
lives. Others are buying as many Defense
Stamps and Bonds as they possibly can—-every
day. Are you doing your share?
In order to provide every opportunity for the
daily purchase of Stamps and Bonds, we’re now
selling thein at each cash register iii our store.
Wherever you go, vvhenever you can, buy your
share in our country’s most precious possessio»—the Liberty, the Freedom of America!

Du WPA darbininkai
prigėrė upėje

Praeitais metais buvo pa
davę
prašymus pilietybę
Chicago upės šiaurinėje
gauti ltl73 vengrai, 42 bulšakoje du WPA darbininkai
garai ir 894 rumunai.
valė upę, kur arti užtvenkiFederalinis distrikto pro mo sienelės buvo sunešta
kuroras J. A. Woll pareiš daug medžių šakų ir įvairių
kia, kad iš Washingtono dar stagarų. Jiedu tai sukrovė į
negauta žinių, kada čia bul valtį, į kurią pagaliau pra
garai, vengrai ir rumunai dėjo sunktis vanduo kad iš
bus registruojami ir ar bus vengti pavojaus jiedu įšoko
registruojami.
upėn. Vandens srovė abudu
pagavo ir permetė per užtvenkinio sienelę penkias pė
Gal nereikės čia
das žemiau į pūtuojantį van
denį.
Abu ten ir dingo.
nuomų caro
Nelaimė įvyko arti CarPranešta, kad gal Chicamen avė. ir Whipp!e gat.
gai nebus reikalingas nuo
Aukos yra: Grady Glen, 51
mų tvarkymui caras (admi
Į m., ir Šie Jonės, 49 m. amž.
nistratorius), jei namų savi
ninkai patys įstengs tvarky
tis, kad neimti per didelių 93 mergaitės
kainų už išnuomojamus bu
baigė kolegiją
tus.
Office of Price Adminis93 mergaitės baigė Rosatration tiria namų savinin ry kolegiją, River Forest, ir
kų nusistatymą.
šį pirmadienį JE. arkivys-

Kava, arbata
bus paskirstoma
iš Washingtono praneša
ma, kad artimoj ateityje
bus paskirstomi kavos gru, deliai, arbatos lapeliai ir koIkoa, taip kad žmonės nega
lės gauti to visa kiek nori
ma ir kada norima. Be to
numatomas
paskirstymas
drabužių ir kitų daiktų.

ti vieną savaitę, pradėjus
šio birželio mėn. 20 diena ir
baigsis 28 dieną. Iš viso
įvyks septynios pamokų sesijos. Skyrių viršininkai ra
ginami nors vieną kurią sesi
ją aplankyti ir paklausyti
teikiamų naudingų nurody
mų.

SHUT OUT BEATS ALSAB AT BELMONT

V. Mikolaitis,
townoflakietis, gegužės 30 d.
Mundelein seminarijoj su
teiktas subdiakonatas. Kitą
met bus įšvęstas į kunigus.

X Emilija Vodopaiiūtė iš

Mahanoy City, mokytoja,
pora dienų viešėjo Ciceroj
pas daktarą ir O. Atkočiū
nus. Jinai čia buvo susto
jusi pakely į San Diego, Cal.,
kur busimąjį šeštadienį su
situoks su seržantu Norber
tu Leškausku, žinomu LRKS
A veikėju. Em. Vodopaiiūtė
yra O. Atkočiūnienės pusse
serė.

Žiniomis iš Washingtono,
įvairiose šalies dalyse karo
tarnybon šaukiami 1-B regis
frantai vyrai, tai yra tie,
kurie fiziškai ne visai tin
kami kareiviauti.
Nepasakyta, koks jų skai
čius bus pašaukta.

Paskutiniais metais J. A.
Valstybės iš Argentinos pir
ko 22,522,000 svarų sūrių.

X Klier.

X Liet. Vyčių Chicago
Kursų sesijos įvyks:
apskritis stropiai ruošiasi
Birželio 20 d., 2:30 po
prie savo tradicinės dienos,
piet, Loyola universitete,
liepos 4, Vytauto parke.
6325 Sheridan rd.
X Ieva Širvaitė, 2541 W.
Birž. 21 d., 2:30 popiet,
Veiklus klubas
Leo High School, 901 W. 46 St., šiomis dienomis su
sižiedavo su adv. V. Taru
Bridgeport. — Kaip gir 79 gt.
čiu. I. širvaitė yra sesuo
dėt, kiti politiški klubai vei Birž. 23 d., 8:00 vakare, žmonos varg. Stasio Žyliaus
kia, laiko susirinkimus vien Our Lady of Sorrows para j (Waukegan, III.) ir dain. Širtik prieš rinkimus. Bet ne pijoj, Jackson bulv., ties Al- I vaitės-Gapšienės.
taip yra su 11-to Wardo Lie bany avė.
X Veikėjų J. ir M. Sudei
tuvių Demokratų Klubu. Šis Birž. 25 d., vakare, St.
klubas ne vien kad laiko su Agnės parapijoj, 1515 Chi- kių sūnus, tarnaująs kariuo
sirinkimus per ištisus me- cago rd., Chicago Heights. menėj, buvo parvykęs ke
tus, bet dar turi savo eg- Birž. 26 d., 8:00 vak., St. lioms dienoms atostogų pas
zekutyvį komitetą, kurs lai- Anastasia parapijoj, 624 tėvus.
ko posėdžius tarpe klubo Douglas avė., Waukegan.
X J. ir M. Maziliauskai,
susirinkimų.
j Birželio 27 d., 2:30 popiet
Bridge porto
oldtaimeriai,
Egzekutyvis komitetas į^Sacred Heart parapijoje,
praeitą sekmadienį buvo iš
savo susirinkimus kviečia
EĖzabeth st., Lomvykę į Three Oaks, Mich.,
visas veikiančias komisijas. bard.
aplankyti sergantį ūkininką
Čia jos išduoda raportus,
Minėtomis dienomis kur J. Perminą. Liga nemaloni
turi parodyti ką veikia.
sai bus atviri visiems Holy viešnia, ypač ūkyj. Dėl li
Toks egzekutyvis komite Name dr-jos naujai išrink gos Perminai yra pasiryžę
to susirinkimas įvyko birž. tiems viršininkams, komite parduoti savo ūkį.
1 d. A. Gudaičių namuose, tų pirmininkams ir nariams.
X P. Turskienės, žymios
833 W. 33rd PI., Chicago, III. Parapijų skyrių sekretoriai
Čia buvo aptarta klubo rei raginami norinčius dalyvau Town of Lake veikėjos, du
kalai. Vajaus komisija išda ti sesijose įregistruoti iki sūnūs: Raymondas ir Kle
mensas šįmet baigia mokyk
vė raportą, pikniko komisi birželio. 17 dienos.
las: pirmasis parapijos —
ja išdavė savo. Piknikas įpradžios,
o antrasis šv. Ri
vyks birželio 14 d. Liepos Elwoodo ordnance fabri
darže. Pasirodė, kad prie kuose, kur įvyko sprogimas tos — aukštesnę.
pikniko yra gerai prisireng praeitą penktadienį anksti
X Kun. dr. A. Deksnys
ta.
laikys
svarbią paskaitą šį
rytą, jau 33 žuvusiųjų dar
A. Gudaičiai yra jauni, bininkų lavonai identifikuo- vakarą birželio 10 d. 8 vai.,
bet labai vaišingi žmonės., ta( 5 lavonai dar neidentifi- Aušros Vartų parapijos mo
Visus susirinkusius pavaiši- i kuota ir 10 kitų dar nesu- kyklos kambary Federacijos
no.
Korespondentas' rasta griuvėsiuose.
apskrities susirinkime. Kvie
čiami atvykti kas tik gali.

1-B registrantai
šaukiami tarnybon

kūpąs S. A. Stritch joms iš
dalijo diplomus. Daugiau
kaip vienas tūkstantis bai
gusiųjų kolegiją namiškių,
“THAT L1TTLE GAME” ■■■ When the 13th Comes on Friday * giminių ir draugų dalyvavo
iškilmėse.

mu

X Dariaus-Girėno Pamin

klo Statybos Komitetas ket
virtadienį, birželio 11 dieną
svarstys metines iškilmes,
kurios šįmet jungiamos su
Amerikos de jure pripažini
mu Lietuvos nepriklausomy
bės. Susirinkimas įvyks Da< ;*
("Draugu” Acme telephoto)
rius-Girėnas salėje, 4416 S.
Eddie Arcaro, up on Derby vvinner Shut Out, looks back Westem Avė. Visi komite
over shoulder after finishing tvvo lengths ahead of Alsab to nariai kviečiami dalyvau
(left) to win historic Belmont Stakes, Belmont Park, N. Y. ti.
X Genovaitės Klevickai-

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
TanpykH apsaagotoj įstaigoj, kad užtikrinti savo ateit). Apart apdrandos mes tarime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 41/?% ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAYINGS
AND LOAN ASSN. OF CHICAGO)
Jastin Macldeadch, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE_______________ Tel. VIRPINTA 1141
CHARTERED AND SUPERVISED BY U. 8. GOVERNMENT
MEMBER OP FEDERAL SAVTNGS & LOAN INSURANCE CORP., Waahington,

Daily 9 A M. to

4

D.

C.

tės debiuto operoje pasiklau
syti, Kimball Hali, praeitą
sekmadienį dalyvavo ir bū
rys lietuvių: "Draugo” adm.
kun. P. Cinikas, MIC., komp.
A. Pocius, muz. J. Brazai
tis, O. Piežienė su savo se
sute M. Grigiene, buvęs Ci
cero Justice of Peace A. žičkus, Ateitininkų draugovės
nariai su kun. J. Prunskiu
ir A. Skirtum priekyje ir ne
mažai kenošiečių.

P. M. Wed. 9 A M. to 12 noon. Satnrday 9 A. H. to S P. M.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

